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��ستري�د �أزيد من 26 �ألف طن 
من حلم  �لبقري و�أزيد من 5 
�آالف طن من �ملجمد لرم�سان

مدير تنظيم الأ�سواق و الن�ساطات 
التجارية اأحمد مقراين ي�سرح :

بن بوزيد يطمئن اجلزائريني ويوؤكد جتاوز املرحلة ال�سعبة، ويب�سر:

-   ما مت ت�سخريه ب�سفة ا�ستعجالية �سمح بال�سيطرة على الو�سع ال�سعب
-  جمعية امل�سدرين حتذر من ندرة حادة بالأدوات املدر�سية

-  قطع الغيار املركبات وال�ساحنات والتجهيزات الأكثـر ت�سررا من اأزمة كورونا
-  احلكومة ت�ستعجل اإطالق م�ساورات حول الآثار القت�سادية لكورونا

دخول كـلية �لطب بالن�سبـة الأبـناء 
�جلنوب �سيكون مبعدل 14 من 20

02

ا  توقيف 455 �سخ�سً
وو�سع 90 مركبة باملح�سر 

�سنتيم  مليار   16
لفائدة �أزيد من 26 

�ألف عائلة معوّزة

�رتياح كبري بقر�ر 
�ل�سماح للفالحني بالتنقل 

يف فرتة �حلجر �جلزئي

خياطة 3300 
كمامة وتوزيع �إعانات 
على �الأ�سر �ملت�سررة 

بالوالية

الــــــوادي

ورقلة

�ص 05

�ص 05

�ص 06

�ص 06

كورونا فريو�س  لقاح  تطور�ت  �آخر  عن  �لعاملية" تعلن  "�ل�سحة 
بالأرقام ..العامل ي�سجل مليوين اإ�سابة بكورونا

-  وزير ال�سحة الرو�سي يعلن عن ابتكار دواء لعالج الفريو�ص

03

16/03

وفاة 21 �سخ�سا و�إ�سابة 
�آخرين يف حو�دث   596

�ملرور خالل �أ�سبوع

تــر�جــع ملــحــوظ يف عــدد �لــوفــيات بكورونا �إىل 13 حالــة
�جلديد �لعالج  لربوتوكول  يخ�سعون  م�ساب   2890

يطالبون باإعادة �سياغتها

�أطبــاء ونــقــابـات �ل�سحة يثمنون قر�ر �إلغاء �خلـدمة �ملـدنـية  02

16

16

من �أخفى �إ�سابته بـ 
�لعدوى  "كورونا"ونقل 

لغريه فهو �آثم

قالت اأن املتوفى بكورونا �سهيد، 
اللجنة الوزارية للفتوى تو�سح: 
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�لق�ساء على 3 �إرهابيني 
و��سرتجاع �أ�سلحة وذخرية 

بعني �لدفلى و�سكيكدة

�سوناطر�ك تنفي
 و�سع 300 عامل يف 

�حلجر �ل�سحي

�ص 16

�ص 16
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��ستري�د �أزيد من 26 �ألف طن حلم �لبقري و�أزيد 
5 �آالف طن من �لنوع �ملجمد لرم�سان من 

حممد علي 
-----------------

�أنه وف�ضال  و�أو�ضح ذ�ت �مل�ض�ؤول 
�للح�م  من  �ملحلي  �لإن��ت��اج  عن 
��ضتري�د  �ضيتم  �لبي�ضاء  و  �حلمر�ء 
كميات من �للح�م �حلمر�ء �لطازجة 
و �ملجمدة خ�ضي�ضا مل��جهة �لطلب 
�لذي عادة ما ي�ضجل �رتفاعا خالل 

�ل�ضهر �لف�ضيل.
و تابع يق�ل " �ضيتم ��ضتري�د مبنا�ضبة 
�للحم  من  كميات  رم�ضان  �ضهر 
من  طن  �أل��ف   5،12 تبلغ  �لبقري 
�لن�ع �لطازج و 5، 26 �ألف طن من 
عمليات  �أن  م�ؤكد�  �ملجمد"  �لن�ع 
متعامل�ن  بها  �ضيتكفل  �ل�ضتري�د 

متخ�ض�ض�ن يف �ل�ضتري�د.
و �أ�ضاف يف ذ�ت �ل�ضياق �نه "�ضيتم 
حملي  �إنتاج  رم�ضان  خالل  ت�فري 
طن  �ألف   52 يبلغ  �لبقر  حل�م  من 
ف�ضال عن منح تر�خي�ص ل�ضتري�د 

نح� 3.000 ر�أ�ص بقر".
�أكد  �لأغ��ن��ام  حل���م  بخ�ض��ص  و 
�ل�ضيد مقر�ين �أنه مت ت�ضجيل �كتفاء 
�ضيتم  بحيث  �ل�ضعبة  هذه  ذ�تي يف 
مت�ين �ل�ض�ق �ل�طنية بكل �أريحية.
و يبلغ �لقطيع �ل�طني من �ملا�ضية 
- ي�ضيف ذ�ت �مل�ض�ؤول- نح�  29 

ملي�ن ٍر�أ�ص من �لأغنام  و1 ملي�ن 
و 780 �ألف ر�أ�ص من �لأبقار.

�أفاد  �لبي�ضاء  باللح�م  يتعلق  ما  �أما 
دعم  �ضيتم   " �أن��ه  مقر�ين  �ل�ضيد 
�ل�ض�ق بكميات ترت�وح ما بني 53 
�ألف و54 �ألف طن خالل رم�ضان" ، 
�أن �لدي��ن �ل�طني لتغذية  م�ضيفا 
�لأنعام قام بتخزين كميات معتربة 
حت�ضبا  ط��ن   4.000 �إىل  ت�ضل 
�ل�فرة و  �أجل �ضمان  لرم�ضان من 

تفادي �رتفاع �لأ�ضعار.

مقر�ين  �ل�ضيد  �أكد  �آخر  جانب  من 
منحت  �لدولة  �أن  �لإط��ار  هذ�  يف 
و  للمربني  �لت�ضهيالت  ك��اف��ة 
مت�ين  ل�ضمان  �لتجار   و  �ملنتجني 
�حلجز  فرتة  خالل  باللح�م  �ل�ض�ق 
�ل�ضحي و حت�ضبا لل�ضهر �لف�ضيل.

 " يق�ل  �ل�ضدد  ه��ذ�  يف  تابع  و 
على  �ل��ضية  �جلهات  حر�ضت 
�ملتعاملني  له�ؤلء  �لرت�خي�ص  منح 
حرية  بكل  �لتنقل  لهم  ي�ضمن  مبا 
بطاقة   ��ضتظهار  مبجرد  ذل��ك  و 

كما   ، �لتجاري  �ل�ضجل  �أو  �لفالح 
مت و�ضع حتت ت�رصف �ملربني �ملذ�بح 
على  �ملت��جدة  �لثالث  �لعم�مية 
)حا�ضي  باجللفة  �ل�طني  م�ضت�ى 
بحبح( و وعني مليلة )�أم �لب��قي( و 

ببلدية ب�قطب )�لبي�ص(.
ي�ضريها  �لتي  �ملذ�بح  �أن  و�أ�ضاف 
حتت  �أي�����ض��ا  �ضتك�ن  �خل�������ص 
ت�رصف �ملربني و ذلك بهدف �ضمان 
ب�ضفة  �ل�طنية  �ل�ض�ق  مت�ين 

منتظمة .

�سيناتور يطالب باإ�سكان 
�الأطباء يف فنادق قرب 

�مل�ست�سفيات

مدير تنظيم �الأ�سو�ق و�لن�ساطات �لتجارية �أحمد مقر�ين ي�سرح :

�سيتم خالل �سهر رم�سان متوين �ل�سوق �لوطنية بكميات معتربة من �للحوم �لبي�ساء و  �حلمر�ء �ملحلية و �مل�ستوردة  باأ�سعار معقولة ، 
ح�سب ما �أكده مدير تنظيم �الأ�سو�ق و �لن�ساطات �لتجارية بوز�رة �لتجارة، �أحمد مقر�ين 

�ل�طني  �لتحرير  جبهة  حزب  عن  �ل�ضينات�ر  طالب 
و�إ�ضالح  �ل�ضحة  وزي��ر  زعيم،  بن  �ل�هاب  عبد 
بامل�ضارعة  ب�زيد،  بن  �لرحمان  عبد  �مل�ضت�ضفيات 
يف  لل�رصوع  �خلا�ضة  للمخابر  �لعتماد�ت  منح  يف 
هذ�  �أن  م�ؤكد�  ك�رونا،  عن  �لك�ضف  حتاليل  �إج��ر�ء 
لذلك. �لي�مية  �ل�ترية  من  �لرفع  �ضاأنه  من  �لإجر�ء 
حتاليل  �إجر�ء  تعميم  �رصورة  على  زعيم  بن  و�ضدد 
بع�ص  و�أن  خا�ضة  �ل�طني  �مل�ضت�ى  على  ك�رونا 
يتج�ضد- وذك  �ملر�كز،  لهذه  تفتقد  �جلن�ب  وليات 
�أجل  من  �خلا�ضة  للمخابر  �لعتماد�ت  مبنح  ح�ضبه- 
�ل�هاب  عبد  �قرتح  �لك�ضف.باملقابل،  حتاليل  �إجر�ء 
بن زعيم على �لدولة تخ�ض�ص فنادق للطاقم �لطبي 
و�ملمر�ضني  �لأطباء  بها  ليقيم  �مل�ضت�ضفيات  قرب 
للخطر  ذويهم  وتعري�ص  منازلهم  �إىل  �لتنقل  بدل 
و�لإ�ضابة بفريو�ص ك�رونا، كا�ضفا يف ذ�ت �ل�ضياق، 
تطبيق  �أجل  من  �ل�ضحة  ل�زير  ملقرتح  تقدميه  عن 
لتخفيف  ي�م   16 �مل�ضت�ضفيات كل  �ملناوبة يف  نظام 
جمل�ص  ع�ض�  �لطبي.ويرى  �لطاقم  على  �ل�ضغط 
�لأمة، �أنه من �ل�رصوري حت�يل مئات �ملر�كز �لطبية 
�لكربى،  �لعم�مية  لل�رصكات  �لتابعة  �لجتماعية 
بال�باء،  �مل�ضابني  ل�ضتقبال  مغلقة  �لي�م  هي  و�لتي 
�ضيما و�أنها تت�فر على �أجهزة و�أطباء من ذوي �خلربة 

بهدف تخفيف �ل�ضغط على �مل�ضت�ضفيات.
ق/و

�لأعلى  �لإ�ضالمي  �ملجل�ص  �ضكل 
و  �لعلماء  خ��رية  من  م�ؤلفة  هيئة 
�مل��طنني  حت�ضي�ص  �أجل  من  �لفقهاء 
�نت�ضار  ج��ر�ء  �ل��ضع  بخط�رة 
 )19 ك�فيد   ( ك���رون��ا  ف��ريو���ص 
�لت�ض�ي�ص  جتنب  �إىل  دع�تهم  و 
و  ��ضتقر�ره  و  �مل��طن  عقل  على 
بهدف  هذ�  و  لأهلها،  �لفت�ى  ترك 

و  �رصعا  �ملطل�بة  �لكلمة  جمع 
�ملجل�ص  يهيب  ه��ذ�  يف  و  حكمة، 
�لإ���ض��الم��ي �لأع���ل���ى ب��الأط��ب��اء 
�لعدو  يحارب�ن  �لذين  �ملر�بطني 
لعائالت  تعازيه  مقدما  �خل��ف��ي، 
ي�ؤدون  هم  و  ت�ف��  �لذين  �لأطباء 
�ملجل�ص  دعا  و  �لإن�ضاين،   و�جهم 
�إىل   �جلز�ئريني  �لأعلى  �لإ�ضالمي 

�أجل  من  �لتالحم  و  �ل�طنية  �ل�حدة 
يدع�هم   و  �لأزمة،  هذه  من  �خلروج 
ما  و  �لكاذبة  لالإ�ضاعات  للت�ضدي 
�لجتماعي  �لت���ضل  م��قع  تروجه 
�لنار  تزيد  �لتي  و  و�ضايات  من 
�إىل �لن�ضباط  ��ضتعال، كما دعاهم 
باحلجر �ل�ضحي و ترك �لأم�ر لأهل 
�لطب  جمال  يف  �ض��ء  �لخت�ضا�ص 

و  �لدين،  جمال  يف  �أو  �لقت�ضاد  و 
قال �لبيان �أنه �إن كان للعلماء م�قف 
فال��جب  �ل��ر�ه��ن��ة  �لق�ضايا  م��ن 
هيئة  مع  يت���ضل��  �أن  يقت�ضي 
ر�أي و�حد، و  لل�ق�ف على  �لفت�ى 
هذ� من باب حت�ضني و تثبيت �ألأمة 

على �حلق.
علجية عي�ص

�ملجل�س �الإ�سالمي �الأعلى

ت�سكيل هيئة مكلفة باإ�سد�ر �لفتوى

�جلمعية �لوطنية ملنتجي �مل�سروبات

�ملطالبة باإعادة جدولة 
�ل�سر�ئب ب�سبب كورونا

�مل�رصوبات  ملنتجي  �ل�طنية  �جلمعية  رئي�ص  ط��ال��ب 
�حلك�مة  منحتها  �لتي  �لمتياز�ت  بتعميم  حماين  علي 
للم�ؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة يف جمال ت�ضديد �جلباية 
لل�رصكات و�مل�ؤ�ض�ضات �لكربى �لتي تظل –ح�ضبه- عاجزة 
ب�ضبب  �لر�هن  �لظرف  �جلبائية يف ظل  �لر�ض�م  ت�ضديد  عن 
حماين  �لن�ضاط.�أبرز  عن  م�ظفيها  من  كبري  عدد  ت�قف 
مل�ضاعدة  �ضباقا  كان  تب�ن  �ملجيد  عبد  �جلمه�رية  رئي�ص  �أن 
�مل�ؤ�ض�ضات �ل�ضغرية و�ملت��ضطة، مطالبا �إياه بتعميم تاأجيل 
بعد  ما  �إىل  �مل�ؤ�ض�ضات  لكافة  بالن�ضبة  �ل�رص�ئب  ت�ضديد 
�حلجر �ل�ضحي، م�ضيفا »نحن يف ظرف خا�ص ب�ضبب تف�ضي 
عن  عاجزة  �لكربى  �مل�ؤ�ض�ضات  وحتى   ،19 ك�فيد  فريو�ص 
»هذه  �ملتحدث  و�رصح  �لفرتة«،  هذه  يف  �ل�رص�ئب  ت�ضديد 
�لبطالة  على  �ملحالني  عمالها  �أج�ر  بت�ضديد  ملزمة  �لأخرية 
�لتقنية للحفاظ على �ل�ضحة �لعم�مية �إىل ما بعد ك�رونا، 
وه� ما يفر�ص ��ضتفادتها �أي�ضا من �متياز�ت«.وكان رئي�ص 
�جلمه�رية عبد �ملجيد تب�ن قد �أقر جمم�عة من �لمتياز�ت 
من  �ملت�رصرة  و�ملت��ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ؤ�ض�ضات  لفائدة 
�إجر�ء�ت �حلجر �ل�ضحي ملنع تف�ضي فريو�ص ك�رونا، خا�ضة 
وبحاجة  �ضعبة  �قت�ضادية  ظروف  يف  منها  كبري�  عدد�  �أن 
للدعم �ملايل، على غر�ر �إعادة جدولة دي�نها لدى �ل�رص�ئب 

و�لبن�ك.
ق/و

وفاة 21 �سخ�سا و�إ�سابة 
حو�دث  يف  �آخرين   596

�ملرور خالل �أ�سبوع
يف  �آخ��رون   596 و�أ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   21 لقي 
573 حادث مرور وقعت خالل �لأ�ضب�ع �ملا�ضي على 
ح�ضيلة  ح�ضب  �ل�طن،  من  متفرقة  مناطق  م�ضت�ى 

�أوردتها �أم�ص  �لثالثاء م�ضالح �حلماية �ملدنية.
 6 ب�فاة  ميلة  ولية  يف  ح�ضيلة  �أثقل  ت�ضجيل  ومت 
�أ�ضخا�ص وجرح 17 �آخرين مت �إ�ضعافهم وحت�يلهم �إىل 

�ملر�كز �ل�ضت�ضفائية، على �إثر 15 حادث مرور.
�لفرتة  ذ�ت  خالل  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  قامت  كما 
423 حريقا منها منزلية  باإخماد  644 تدخال �ضمح  ب� 

�ضناعية وحر�ئق خمتلفة.
وحد�ت  فقامت  �ملختلفة،  �لعمليات  يخ�ص  فيما  �أما 
�حلماية �ملدنية ب� 6899 تدخل ف�ي نف�ص �لفرتة لتغطية 

6082 عملية �إ�ضعاف و �إنقاذ �أ�ضخا�ص يف خطر.
ق/و

متكنت وحد�ت �لدرك �ل�طني خالل 
�لثالثة �أيام �لأخرية، من ت�قيف 451 
و�ضبه  غذ�ئية  م��د  وحجز  �ضخ�ص 
�ضيدلنية، حيث مت حجز1495 قناع 

طبي.
متكنت وحد�ت �لدرك �ل�طني خالل 
�لثالثة �أيام �لأخرية، من ت�قيف 451 
و�ضبه  غذ�ئية  م��د  وحجز  �ضخ�ص 
�ضيدلنية، حيث مت حجز1495 قناع 

طبي.
مكافحة  �إط��ار  يف  �لعملية  تدخل 
و�لغ�ص  �لحتكار  �مل�ضاربة،  ظاهرة 
يف �مل��د �لغذ�ئية و��ضعة �ل�ضتهالك، 
ما  ح�ضب  �ل�ضيدلنية،  �ضبه  و�مل��د 
جاء يف بيان �ضادر عن �لقيادة �لعليا 
�حل�د  وبهدف  حيث  �ل�طني،  للدرك 
�لب�ضعة  �لإجر�مية  �ل�ضل�كات  من 
�لر�ه�����ن،  للظ����رف  للم�ضتغلني 
م����ر�ص  تف�ّض���ي  يف  �ملتمّثل 

n C - �جل���دي����د  )����رونا 
عن  �لن�����اجم  �ملعدي،   )VID-19

،)SARS.COVII( لفريو�ص�
من  �ل�طني  �لدرك  وح��د�ت  متّكنت 
 451 وت�قيف  ق�ضية   448 معاجلة 
�إىل  �أفريل   09 من  وذلك  �ضخ�ص، 
غاية 12 �أفريل 2020، مع حجز 170 
طن 645 كلغ من �مل��د �لغذ�ئية، 12 
وطن  �لفرينة،  من  كلغ  و500  طن 
�لبي�ضاء،  �للح�م  من  كلغ  و795 
 547 �حلمر�ء،  �للح�م  من  كلغ   98
 1495 معطر،  �ضائل  من  ق��ارورة 
قارورة   436 طبي،  قناع  من  وحدة 
�ضاب�ن  قارورة   122 �ليدين،  معقم 

�ضائل.
�لدرك  م�ؤ�ض�ضة  �أن  �لبيان  وو��ضل 
�مل�ضاركة  بامل��طنني  تهيب  �ل�طني 
�أن��ع  خمتلف  مكافحة  يف  �لفّعالة 
�لف�ري  بالإبالغ  ل  �لتف�ضّ �لإجر�م، 

�حتكار  م�ضاربة،  عملية  كل  عن 
�أو  خمالفة  �أي��ة  ع��ن  �أو  غ�����ّص،  �أو 
تذّكر  حيث  �لعام،  بال�ضالح  �إ�رص�ر 
�مل��ض�عة  �لتكن�ل�جية  بال��ضائط 
حتت ت�رّصف �مل��طن ويف خدمته، �أل 
�ل�طني  للدرك  �لأخ�رص  �خلط  وهي 

�ل�ضتعالمات  وم���ق��ع   )10.55(
PPGN.( �مل�ضبقة  و�ل�ضكاوى 
بال�حدة  �لت�ضال  �أو   ،)MDN.DZ
لنف�ص  �ل�طني  ل��ل��درك  �لأق���رب 

�لغر�ص.
ق/و

بني 9 و12 �أفريل �جلاري

�لدرك يوقف 451 �سخ�سا ويحجر مو�د غذ�ئية و�سبه �سيدالنية



جر�د  �لعزيز  عبد  �لأول  �ل�زير  دعا 
�إىل  �لثالثاء،  �حلك�مة،�أم�ص   �أع�ضاء 
كل  م�ضت�ى  على  م�ضاور�ت  �إطالق 
�لعمل  �أرب���اب  منظمات  م��ع  ق��ط��اع 
�آثار  و�حت��ء  تقييم  بهدف  و�لنقابات، 
�مل�ؤ�ض�ضة  على  ك�فيد19-  وباء  تف�ضي 

�لقت�ضادية. و�حلياة 
�إىل  مر��ضلة  يف  �لأول  �ل�زير  ودع��ا 
كل  "�لقيام،  �إىل  �حلك�مة  �أع�ضاء 
لتعليمات  تنفيذ�  ن�ضاطه،  وجم��ال 
تب�ن،  �ملجيد  عبد  �جلمه�رية  رئي�ص 
�لعمل  �أرباب  منظمات  مع  بالت�ضاور 
يف  تن�ضط  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ال  ون��ق��اب��ات 
�حلد  �إ�ضكالية  ح�ل  �لقت�ضادي،  �لعامل 
�ملتخذة  �لتد�بري  عن  �لناجمة  �لآثار  من 
فريو�ص  من  لل�قاية  �لدولة  قبل  من 

ومكافحته". ك�رونا 
�أن  ج���ر�د  �أك���د  �خل�����ض������ص،  وب��ه��ذ� 
�ل�ضلطات  قبل  من  �ملتخذة  �لتد�بري 

ك�فيد19-  وباء  من  لل�قاية  �لعم�مية 
مبا�رص  وب�ضكل  فعال  ت�ؤثر  ومكافحته 
و�لت�ضغيل،  �لقت�ضادية  �حلياة  على 
وطنيا  "ت�ضامنا  يتطلب  �ل��ذي  �لأم��ر 
�لن�ضاط  على  �لإبقاء  �أجل  من  كبري�" 
على  و�حلفاظ  م�ضتمر�  �لقت�ضادي 
لتد�بري  �لدولة  و�تخاذ  �لعمل  منا�ضب 
���رصوري��ة  �أ�ضبحت  �ل��ت��ي  �ل�ضبط 
�لغر�ص،  �ل��ظ��رف.ول��ه��ذ�  ه��ذ�  ج��ر�ء 
�لتي  �ل��ت��د�ب��ري  خمتلف  ع��ن  وف�ضال 
من  �لتنفيذ  ح��ي��ز  �أ���ض��ال  و���ض��ع��ت 
و�لتي  �لعم�مية  �ل�ضلطات  قبل 
�جلهد  فاإن  �حل�ضبان،  يف  �أخذها  يتعني 
�لقيام،  نح�  ي�جه  �أن  يجب  �مل�ضرتك 
قطاع  كل  م�ضت�ى  على  بتقييم  �أول، 
على  �ل�ضحية  �لأزم��ة  ث��ار  لآ ن�ضاط، 
�ملالية  �لناحية  من  �مل�ؤ�ض�ضات  و�ضعية 
�ل�زير  تعليمة  ح�ضب  و�لت�ضغيل، 
�أن  �لت�ضاور  لهذ�  ينبغي  �لأول.ك��م��ا 

�لن�ضاط  على  �لإبقاء  ح�ل  يتمح�ر 
�لتقيد  ظل  يف  م�ضتمر�  �لقت�ضادي 
فريو�ص  من  �ل�قاية  بتد�بري  �ل�ضارم 
تد�بري  �تخاذ  وكذ�  ومكافحته  ك�رونا 
�ملتاأثرة  �مل�ؤ�ض�ضات  بقاء  �أج��ل  م��ن 
لالإنتاج  �ل�طنية  �لأد�ة  على  و�حلفاظ 
لهذ�  �ل��ث��ال��ث  �مل��ح���ر  و�لجن���از.�أم���ا 
تعبئة  بكيفيات  يتعلق  فاإنه  �لت�ضاور 
هذ�  �أمام  وت�ضيريه  �لقت�ضادي  �ملجال 
�لبالد،  �لذي جتتازه  �ل�ضتثنائي  �لظرف 
�لعمل  منا�ضب  على  �حلفاظ  بغر�ص 
وفقا  �لنم�،  ل�ضتئناف  و�ل�ضتعد�د 
�أع�ضاء  على  �مل�ضدر.ويتعني  لنف�ص 
�أقرب  يف  �لت�ضاور  هذ�  تنظيم  �حلك�مة 
ذ�ت  �لت��ضيات  عر�ص  ق�ضد  �لآجال 
�ل�ضلطات  على  �أل�ضتعجايل  �لطابع 
�أفريل   23 تاريخ  قبل  للبالد  �لعليا 

�لأول. �ل�زير  تعليمة  ح�ضب   ،2020
ل�ؤي ي

يف وقت حذرت جمعية �مل�سدرين من ندرة حادة باالأدو�ت �ملدر�سية

قطع غيار �ملركبات و�ل�ساحنات و�لتجهيز�ت 
�الأكرث ت�سرر� من �أزمة كورونا

لوؤي ي
----------------------

�أن  ل��ه  ت�رصيح  يف  �ملتحدث  وت���ق��ع 
�لأخرى  هي  �ملدر�ضة  �لأدو�ت   ت�ضهد 
حيث  �جلز�ئرية  �ل�ض�ق  يف  حادة  ندرة 
�ل�ضتري�د  طلبيات  تقدمي  يرتقب  كان 
�ملن�رصم  جانفي  �ضهر  خالل  لل�ضني 
بفعل  تاأخر�  �ضهدت  �لعملية  ولكن 
يف  �ل�ضني  يف  ك�رونا  وب��اء  �نت�ضار 
�ل�باء  هذ�  �نت�ضار  �إ�ضافة  �لفرتة  تلك 
�ل�ضحي،  �حل��ج��ر  وف��ر���ص  ب��اجل��ز�ئ��ر 
من  �لطلبيات  و�ض�ل  �أن  �لعلم  مع 
باحت�ضاب  �أ�ضهر   6 ي�ضتغرق  �ل�ضني 
�آج����ال ك��اف��ة �لإج������ر�ء�ت �خل��ا���ض��ة 
�لعديد  يطرح  قد  ما  وه�  بالعمليات، 
هذه  لت�فر  بالن�ضبة  �لت�ضاوؤلت  من 
�ملرحلة  خالل  �جلز�ئر  يف  �لتجهيز�ت 

حال  يف  �ملدر�ضي  �لدخ�ل  مع  �ملقبلة 
�ل�باء. من  �لتخل�ص 

�لي�م  �لأول���ي��ة  �أن  نا�رصي  و�عترب 
و�حلفاظ  �ل���ب��اء،  حماربة  يف  تكمن 
على  م�ضتقر�  �ل�ضحي  �ل��ضع  على 

جديدة  ح��الت  ت�ضجيل  ومنع  �لأق��ل 
ت�ضجيل  ع��دم  �أي�����ض��ا  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
�لأ�ضا�ضية  �ملنتجات  يف  كبري  عجز 
�مل��طن�ن  ي�ضتطيع  حتى  �ل�ض�ق  يف 

�ل�ضحي. �حلجر  �إجر�ء�ت  �حرت�م 

�لتجهيز�ت  يف  حادة  ندرة  من  �خلطر  ناقو�س  نا�سري  باي  علي  �جلز�ئريني  �مل�سدرين  جمعية  رئي�س  �أم�س  دق 
لل�سفن  �لبحري  �لن�ساط  توقف  بفعل  �جلز�ئرية  �ل�سوق  يف  و�الأدوية  �لغيار  وقطع  و�الإلكرتونية  �لكهرومنزلية 
�أن قطاعات قطع غيار �ملركبات و�ل�ساحنات و�لتجهيز�ت هي �الأكرث  و�لبو�خر، جر�ء تف�سي وباء كورونا، قائال 

ت�سرر� من �الأزمة.
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�حلكومة ت�ستعجل �إطالق م�ساور�ت حول �الآثار �القت�سادية لكورونا
بعدما �نعك�س �لوباء على ن�ساط �ملوؤ�س�سات و�سوق �لت�سغيل

وز�رة �ل�سناعة ت�سع حد� للت�سنيع 
�لع�سو�ئي للكمامات

وفرت للر�غبني يف ت�سنيعها معايري �الإنتاج �ملعتمدة

و�ملناجم  �ل�ضناعة  وز�رة  �أم�ص  و�ضعت 
ت�ضنيع  يف  �ل��ر�غ��ب��ني  ت�����رصف  حت��ت 
ك�رونا  فريو�ص  من  �ل��قية  �لكمامات 
وفق  بها  �خلا�ضة  �لتقنية  �خل�ضائ�ص 
معايري �لإنتاج �ملعتمدة من طرف �ملجمع 

“جيتك�ص”. �جلل�د  و  للن�ضيج  �لعم�مي 
�ضت�ضمح  لل�ز�رة  بيان  �أف��اد  ح�ضبما  و 
كمامات  �إنتاج  ب�ضمان  �خل�ضائ�ص  هذه 
، ي�ضيف  �لدولية  للمعايري  و�قية تخ�ضع 
�لتي  �مل���ضفات  �مل�ضدر.ومن  ذ�ت 
ذ�ت  �أقنعة  تك�ن  �ن  �ل���ز�رة  حددتها 
ي��ضع  م��رن  خيط  م��ع  ع��ايل  تر�ضيح 
ي�ضمح  بحيث  �لأذن����ني  ج��ان��ب  ع��ل��ى 
ل�نها  يك�ن  �ن  و  �ل�جه،  على  بتثبيتها 
ثالثة  من  متك�نة  تك�ن  نا�ضع،  �أبي�ص 
 : من�ض�ج  غري  ب�ليربوبيلني  طبقات 
طبقة   ،  ) خارجية)40غر�م/م2  طبق 
د�خلية  طبقة  م2(و  )25غر�م/  و�ضطى 
-ي�ضيف  يجب  .كما  /م2(  )30غر�م 
للتخزين  قابلة  تك�ن  �أن  �مل�ضدر-  ذ�ت 
خ�ضائ�ضها  �ضن��ت.ومن  ثالثة  مل��دة 
�ضم   20 حجمها  يك�ن  �أن  �أي�ضا  �لتقنية 

�لأوروبي  لل��ضم  مطابقة   ، 18�ضم  على 
/  42-93 �لأوروبية   �لت�جيهات  “وفق 
ملعيار  مطابقة  تك�ن  �ن  يجب  كما   CE
خا�ضعة  طبية  �أقنعة   :14683  :2005

�لتجريب. ملتطلبات و طرق 
و ي�ضت�جب �أي�ضا  �أن يت�فر �ملنت�ج على 
�لكمامات  لإنتاج  خا�ص  حماية  نظام 
�جلر�حة،  �لعمل يف جمال  �مل�جهة ملحيط 
�لأ�ضنان  وطب   ، �لطبية  �لختبار�ت  و 
يتم   �أن  �ل���ز�رة  ت��ضي  و  �ل�ضناعة.  و 
مك�نة  �أكيا�ص  يف  �لأقنعة   هذه  تعبئة 
وفقا  �لألياف  من  برتكيب  قطع   10 من 
على  �لتاأكيد  مع   NA 56-92 للمعيار 
�لطبقات  جميع  ت��ك���ن  �أن  ����رصورة 
يتم  “�لب�ريربوبلني”  مادة  من  مك�نة 
�ل�طني  �مل��رك��ز  ط��رف  م��ن  �ختبارها 

�لدولية. �ملعايري  �جلل�د، وفق  للن�ضيج و 
وتندرج هذه �خلط�ة �لتي �تخذتها وز�رة 
�جله�د  �إط��ار  يف  �ملناجم  و  �ل�ضناعة 
و  �لكمامات  �إنتاج  �إىل م�ضاعفة  �لر�مية 
فريو�ص  من  للحماية  �ل�رصورية  �لأقنعة 
ك�رونا.                                  ل�ؤي ي

م�سكل �لنق�س يف بع�س �الأدوية ماز�ل 
قائما

بلعمربي حذر من �لتهاون يف حل �ملع�سلة على ح�ساب وباء كورونا

�لنقابة  رئي�ص  بلعمربي  م�ضع�د  ك�ضف 
م�ضكل  �أن  �خل���ص،  لل�ضيادلة  �ل�طنية 
يتطلب  ما  قائما  ز�ل  ل  �لأدوي���ة  ن��درة 
لالأمن  وطنية  وك��ال��ة  �إن�ضاء  ����رصورة 
�ل�ضحي �لتي �أ�ضار �إليها رئي�ص �جلمه�رية 
للع��ر�ص و�لط��رئ  �لأمان  لأنها �ضمام 
رئي�ص  بالعمري  م�ضع�د  �ل�ضحية.وحث 
على  �خل���ص  لل�ضيادلة  �ل�طنية  �لنقابة 
�لتي  �ل�ضحي  لالأمن  وكالة وطنية  �إن�ضاء 
�ملجيد  عيد  �جلمه�رية  رئي�ص  �إليها  �أ�ضار 
للع��ر�ص  �لأمان  ب�ضمام  وو�ضفها  تب�ن 
م�ضع�د  �ل�ضحية.و�أ�ضاف  و�ل��ط����رئ 
هذ�  مثل  �أن  �إذ�ع��ي  ت�رصيح  يف  بلعمري 
من  �لعديد  يف  حاليا  به  معم�ل  �لإج��ر�ء 
على  لتج�ضيده  �ل�قت  حان  ولقد  �ل��دول 

�أر�ص �ل��قع يف بالدنا.
و�أكد بلعمري على دور �ل�ضيادلة يف هذه 
خالل  من  �لبالد  تعي�ضها  �لتي  �لظروف 
�ل�طن  عرب  �ضيدلية  �أل��ف   11 ت�ضخري 
"تعمل جميعها على خدمة �مل��طنني، رغم 

هذ�  يف  �ل�ضيادلة  تعرت�ص  �لتي  �لعر�قيل 
�لإطار، على غر�ر نق�ص �لتم�ين و�ضع�بة 
�لتنقل ل�ضيما خالل فرتة �حلجر �ل�ضحي".
بعدة  قامت  �ل�ضيادلة  نقابة  �أن   " و�أ�ضاف 
من  للتربعات  وجمع  ت�ضامنية  حمالت 
وت�زيعها  طبية وغريها  و�أجهزة  كمامات 
 50 بت�زيع  قامت  كما  �مل�ضت�ضفيات،  عرب 
�ألف مل�ضقة يف �لأ�ضب�ع �لأول من ظه�ر 
�أن  �إىل  بالدنا".و�أ�ضار  يف  ك�رونا  وباء 
ماز�ل  �لأدوية  بع�ص  يف  �لنق�ص  م�ضكل 
قائما، مرجعا �ل�ضبب يف ذلك �ىل �إجر�ء�ت 
يف  وحذر  �لت�ضعرية،  وم�ضكل  �ل�ضتري�د 
هذه  حل  يف  �لتهاون  من  �خل�ض��ص  هذ� 
�لذي  ك�رونا  وباء  ح�ضاب  على  �ملع�ضلة 
�جلميع.وبخ�ض��ص  �هتمام  على  ��ضتح�ذ 
�إنها  قال  �لبالد،  يف  �ل�ضحية  �ملنظ�مة 
"حتتاج لالإ�ضالح من خالل عمل متكامل 
ومتنا�ضق وباأدو�ر خمتلفة للح�ض�ل على 

نتائج ح�ضنة يف هذ� �ملجال".
     ل�ؤي ي 

�خل�سائر من  �حلد  �سبل  حول  �لعمال  ونقابات  �لعمل  �أرباب  منظمات  مع  بالت�ساور  مكلف  وزير  •• كل 

�خلنازير �نفلونز�  من  مر�ت  بع�سر  فتكا  �أكرث  �لوباء  هذ�  �لعاملية" :  "�ل�سحة 
ال تتوقع �لتو�سل �إىل لقاح �سد كورونا قبل 12 �سهر�

من  �لعاملية،  �ل�ضحة  منظمة  ح��ذرت 
SARS-" �مل�ضتجد  ك�رونا  فريو�ص  �أن 
مر�ص  �إىل  ي���ؤدي  �ل��ذي   ،"CoV-2
ب�10  فتكا  �أك��ر   ،"COVID-19"
يف  �ملت�ضبب   ،"H1N1" د�ء  من  مر�ت 

�خلنازير. �إنفل�نز� 
�ل�ضحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وق��ال 
غيربي�ض��ص،  �أدهان�م  تيدرو�ص  �لعاملية 
من  �لفيدي�  عرب  �ضحفي  م�ؤمتر  خالل 
جمعها  مت  �لتي  "�لبيانات  �أم�ص  جنيف 
�أكر  �ض�رة  تعطينا  بلد�ن  ع��دة  يف 
و�ضل�كه  �لفريو�ص  هذ�  عن  و�ض�حا 

وقفه". وطريقة 
�ضد  لقاح  �إىل  �لت��ضل  �نتظار  ويف 

منظمة  دعت  �مل�ضتجد،  ك�رونا  فريو�ص 
�عتماد  �إىل  �ل��دول  �لعاملية  �ل�ضحة 
لك�ضف  معممة  فح��ص  �ضيا�ضة 
�ملر�ضى  وع��زل  بها  �مل�ضتبه  �حل��الت 
ت���ضل��  �لذين  �لأ�ضخا�ص  ومتابعة 

. معهم
�لع�ملة  "عهد  باأن  �أقر  لكن غيربي�ض��ص 
C - ظه�ر معاودة  خماطر  �أن   ععني 

�ضت�ضتمر". و�نت�ضاره   VID-19
�ضيك�ن  �ملطاف،  نهاية  "يف  �أنه  وتابع 
د�ئم  لقاح  �إىل  �لت��ضل  �ل�رصوري  من 
�لعدوى  �نت�ضار  ل�قف  وت�زيعه  وفعال 

كامل". ب�ضكل 
�لعاملية،  �ل�ضحة  منظمة  وت�قعت 

فريو�ص  �ضد  لقاح  �إىل  �لت��ضل  عدم 
�لأقل. على  �ضنة  قبل  �مل�ضتجد  ك�رونا 

نت�قع  "ل  �لعاملية،  �ل�ضحة  و�أوردت 
قبل  ك�رونا  فريو�ص  �ضد  لقاح  �إنتاج 

�لأقل". على  �ضهًر�   12
�نت�ضار  من��ط  �أن  �ملنظمة،  و�أ���ض��اف��ت 
�أوروبا، يختلف من  فريو�ص ك�رونا يف 

دولة �إىل �أخرى.
�أن  �إىل  �لعاملية،  �ل�ضحة  و�أ���ض��ارت 
�ضهدت  �لأوروب���ي���ة  �ل���دول  بع�ص 
وتركيا  بريطانيا  ت�ضهد  فيما  تر�جعا، 

مت�ضارعا . �نت�ضار� 
من  باملئة   90 �أن  �ملنظمة،  و�أو�ضحت 
و�ل�ليات  �أوروبا  من  تاأتي  �لإ�ضابات 

�ملتحدة، لكننا مل ن�ضل �إىل �لذروة بعد.
�ل�ضحة  منظمة  م�ض�ؤول�  �أك��د  كما 
�ملتعافني  �لأ���ض��خ��ا���ص  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة، 
لي�ص  ك�رونا  بفريو�ص  �لإ�ضابة  من 
م�ضادة  �أج�ضاًما  يكت�ضب�ن  بال�رصورة 
يثري  مما  ثانية،  مرة  �لعدوى  ملكافحة 
يط�رون  ل  قد  �ملر�ضى  �أن  من  �لقلق 

."19 "ك�فيد  من  �لتعايف  بعد  مناعة 
قال  �إن"،  �إن  "�ضي  �ضبكة  وبح�ضب 
�لتنفيذي  �ملدير  ر�يان،  مايك  �لدكت�ر 
�ل�ضحة  منظمة  يف  �لط��رئ  لربنامج 
"فيما  �ضحفي:  م�ؤمتر  خالل  �لعاملية، 
مرة  �لإ�ضابة  ثم  ومن  بال�ضفاء  يتعلق 
�لإجابات  لدينا  لي�ص  �أنه  �أعتقد  �أخرى، 

على ذلك. هذ� غري معروف".
هناك  �أن  ر�ي���ان  �أو���ض��ح  ج��ان��ب  م��ن 
�إعادة  ميكن  كان  �إذ�  ما  ح�ل  ت�ضاوؤلت 
يتعافى  �أن  بعد  �لفريو�ص  تن�ضيط 
عديدة  �أ�ضباب  "هناك  م�ضيًفا:  �ملري�ص، 
بنف�ص  �إم��ا  �ل��ع��دوى  تن�ضيط  لإع��ادة 

�آخر". بعامل معدي  �أو  �لعدوى 
من  �لعديد  هناك  عام،  "ب�ضكل  وتابع: 
حيث  �لفريو�ضية  �لعدوى  يف  �مل��قف 
�لفريو�ص  من  �ل�ضخ�ص  يتخل�ص  ل 
يطردو�  �أن  ميكن  �ملر�ضى  بع�ص  متاًما. 
ي�ضاب�ن  ولكن  �لرئي�ضية  �ل��ع��دوى 

ثان�ية". بكتريية  بعدوى 
ل�ؤي ي
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�أطباء ونقابات �ل�سحة يثمنون قر�ر �إلغاء 
�خلدمة �ملدنية 

حممد علي
----------

ثمن �أطباء و نقابات �لقطاع �لزيارة �لتي قادت رئي�ص 
�جلمه�رية تب�ن عبد �ملجيد عدد من �لهياكل �ل�ضحية 
باجلز�ئر �لعا�ضمة و �لتي �أعلن من خالل عدة قر�ر�ت 
�أبرزها �إلغاء �خلدمة �ملدنية و �للتفاف لقطاع �ل�ضحة و 
�لنه��ص به و �حت��ء هذه �ل�رصيحة ، ت�رصيحات بعثت 
�لأمل يف �لأطقم �ل�ضحية �لتي ت��جه جائحة ك�رونا 
يف �ل�ضف�ف �لأوىل  و �لذي �عتربوه �عرت�ف �رصيح 
على �أن قطاع �ل�ضحة مظل�م ،حيث ��ضتح�ضن �ليا�ص 
مر�بط، رئي�ص نقابة ممار�ض� �ل�ضحة �لعم�مية �لزيارة 
�مليد�نية لرئي�ص �جلمه�رية  للم�ؤ�ض�ضات �ل�ضحية يف 
يف  �لطبيني  �ملمار�ضني  مع  تفاعله  و  �حلايل  �لظرف  
�لذين ميثل�ن كل ممثلي قطاع �ل�ضحة  جمال �ل�ضحة 
�ملعلن  �لإجر�ء�ت  �أن  من�ها   ، �ل�طني  �مل�ضت�ى  على 
�خلدمة   �ضق  يف  للمنظ�مة   عميق  �إ�ضالح  ه�  عنها 
ب�ضكل عام �ض��ء تعلق �لأمر مب��ض�ع �لتقاعد و كذ� 
�لقطاع  بان  �عرت�ف  �أنه  جانب  �إىل  �لأج���ر  مر�جعة 
مظل�م منذ �ضن��ت و يجب �إعادة �لنظر يف �ل��ضعية 
�ملهنية، لياأتي قر�ر �إلغاء �خلدمة �ملدنية مبثابة �متياز�ت 
�ضتعمل حتما على �لدفع �أكر باملنظ�مة �ل�ضحية من 
خالل كفاء�تها  . ذ�ت �ملتحدث �أي�ضا طالب  بفتح هذه 
�مام  خا�ضة  ك�رونا  �أزمة  بعد  مبا�رصة  تفتح  �مللفات 
ظروف �لعمل �لتي ي��جهها �لأطباء و كذ� كل عمال 
�ل�ضحة ، خا�ضة بعد ت�ضجيل  وفيات �أطباء  �ىل جانب 
خمربي و�ضائق �ضيارة �لإ�ضعاف و �رصورة �حت��ئهم 

يف �ملرحلة �حلالية

قيادية �سابقة يف تن�سيقية �الأطباء 
�ملقيمني ترحب بقر�ر �لرئي�س تبون

�ملقيمني،  �لأطباء  لتن�ضيقية  �ل�ضابقة  �لقيادية  وترى   
�ملجيد  عبد  �جلمه�رية  رئي�ص  �إع��الن  حجاب،  مرمي 
على  �ملفرو�ضة  �ملدنية  �خلدمة  لإلغاء  ت�جهه  تب�ن 
�إيجابية  خط�ة  باأنها  تخرجهم  بعد  �ملقيمني  �لأطباء 
�خلدمة  باأن  حجاب  مرمي  و�أو�ضحت   . �نتظارها  طال 
�ملدنية �لتي �حتج عليها �لأطباء �ملقيم�ن �ضنة 2018 
تعد ظلما للطبيب وللم��طن، د�عية ل�رصورة حتقيق 
�لعاجل  �لقريب  يف  �حلالية  ب�ضيغتها  �إلغائها  مطلب 
ذ�ت  وطالبت   .2011 �ضنة  منذ  مرف�ع  و�أنه  �ضيما 
ع�قب��  �لذين  �ملقيمني  �لأطباء  بتع�ي�ص  �ملتحدثة 
قبل  �مل�ضت�ضفيات  �ضهدتها  �لتي  �لحتجاجات  عقب 

�ضنتني وعلى مد�ر 8 �أ�ضهر.
للتعنيف  “تعر�ضنا  حجاب:  �لأخ�ضائية  وتق�ل 
رو�تب  خ�ضم  مت  كما  م�ج�دة  ز�ل��ت  ل  و�ل�ض�ر 
�لي�م  لهم،  عقابا  �أخرى  �إد�ري��ة  وق��ر�ر�ت  �مل�رصبني 
�عرت�ف رئي�ص �جلمه�رية باملطالب �مل�رصوعة يجب �أن 

وقتها”. �ملت�رصرين  �ملقيمني  �لأطباء  تع�ي�ص  يعقبه 
ون�هت مرمي حجاب بتاأكيد �لرئي�ص تب�ن �لت�جه نح� 
ما  �ل�ضحة، وقالت:”  �لأج�ر يف قطاع  �ضلم  مر�جعة 
على  ي�جب  هام  قطاع  يف  �أننا  ي�ؤكد  �لي�م  يح�ضل 
كل  م�ضت�ى  على  وهذ�  فيه  �لنظر  �إعادة  �ل�ضلطات 
برزت  �لتي  �ملتحدثة  دعت  �ل�ضياق  �لأ�ضعدة”.ويف 
مع  مفاو�ضات  وقادت   2018 �ضنة  �لحتجاجات  يف 
�لإمكانيات  لت�فري  �ل�ضلطات  وقتها  �ل�ضحة  وز�رة 
و�ملناطق  �جلن�ب  وليات  م�ضت�ضفيات  يف  �لالزمة 
�لعمل فيها.وجتدر  �أجل  �لأطباء من  �لنائية مع حتفيز 
�أن رئي�ص �جلمه�رية عبد �ملجيد تب�ن، وعد  �لإ�ضارة 
بني  مل�ضت�ضفى  قادته  �لتي  �مليد�نية  �لزيارة  خالل 
على  �ملفرو�ص  �ملدنية  �خلدمة  باإلغاء  �لي�م  م�ض��ص 
لالأطباء  مالية  حتفيز�ت  و�ضع  مع  �ملقيمني  �لأطباء 

�لعاملني يف �جلن�ب.

�أثلج  كل من خطاب و زيارة رئي�س �جلمهورية  عبد �ملجيد تبون �سدور �الأطقم �لطبية، حيث �عتربوه مبثابة �عرت�ف ر�سمي با�سمه 
ه بان �لقطاع مظلوم منذ �سنو�ت و يجب �إعادة �لنظر فيه ، وتثمني �أي�سا قر�ر �إلغاء �خلدمة �ملدنية،  لالأطباء �الأخ�سائيني مطالبني 

باإعادة �سياغتها فيما يتعلق مبدتها و كذ� �جباريتها.

�سنقريحة يوؤكد:يطالبون باإعادة �سياغتها

بالدنا �تخذت جملة 
من �الإجر�ء�ت 

�الحرت�زية و�لوقائية 
منذ �الأيام �الأوىل

�ل�ضعبي  �ل�طني  �جلي�ص  �أرك��ان  رئي�ص  ق��ال 
“بالدنا  �أن  �ل�ضعيد،  �ضنقريحة  �لل��ء  بالنيابة، 
�لقائد  �جلمه�رية،  رئي�ص  من  بت�جيه  �تخذت، 
�لدفاع �ل�طني،  �لأعلى للق��ت �مل�ضلحة، وزير 
منذ  و�ل�قائية  �لحرت�زية  �لإجر�ء�ت  من  جملة 
من  �لأوىل  �حل��الت  ظه�ر  من  �لأوىل،  �لأي��ام 
�لثالثاء  �م�ص  �ضنقريحة،  �لل��ء  �ل�باء”.وقال 
“�أن  �لثانية،   �لع�ضكرية  للناحية  زيارته  خالل 
�لقيادة  �تخذتها  �لتي  �حلكيمة،  �لإج��ر�ء�ت  هذه 
يف  وتثمر  تنجح  �أن  لها  كان  ما  للبالد،  �لعليا 
عند  و�ضربه  �ل��عي،  �ضعبنا  تفهم  ل�ل  �مليد�ن، 

�ملحن و�مللمات”.
�ل�ضعب وقف كما  “�أن  ذ�ته  �ل�ضياق  م�ضيفا يف 
م�ضاند� ومدعما  و�حد،  وقفة رجل  دوما،  ع�دنا 
لدولته، ومت�ضامنا مع �إخ��نه �ملحتاجني، يف هبة 

ت�ضامنية تاريخية
ق/و

�جتماع �أوبيب دعوة جميع �ملنتجني للم�ساهمة 
يف ��ستقر�ر �ل�سوق

وج��ه��ت �ل���دول �مل�����ض��ارك��ة يف 
�جتماع �أوبيب+ )�لبلد�ن �لأع�ضاء 
�لجتماع  يف  �لأع�����ض��اء(  وغ��ري 
�لتحا�رص  تقنية  عرب  ُعقد  �ل��ذي 
منتجي  جميع  �ىل  ند�ء  بعد  عن 
��ضتقر�ر  يف  للم�ضاهمة  �لنفط 
�ض�ق �لذهب �لأ�ض�د، ح�ضبما جاء 

يف بيان ل�ز�رة �لطاقة 
و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضدر �ن "�لبلد�ن 
جميع  �ىل  ند�ءًّ  وجهت  �مل�ضاركة 
يف  ل��الإ���ض��ه��ام  �لنفط  منتجي 
��ضتقر�ر  �ىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه���د 

�ل�ض�ق �لنفطية".
�ملنتجة   23 �ل  �لبلد�ن  وكانت 
�لأع�ضاء  وغري  �لأع�ضاء  للنفط 
بيان  على  و�مل�قعة  �أوب��ي��ب  يف 
�لتعاون قد عقدت ي�م �أم�ص �لحد 
ثاين �جتماع وز�ري ��ضتثنائي لها 
يف  بعد  عن  �لتحا�رص  تقنية  عرب 

ح�ل  �ملحادثات  م���ضلة  �ط��ار 
و�لإج��ر�ء�ت  �لنفط  �ض�ق  و�ضع 
�ل��ت��ي �ت��خ��ذت ل���ض��ت��ق��ر�ره مبا 
و  �ملنتجة  �لبلد�ن  م�ضلحة  يخدم 
وز�رة  بيان  ي�ضيف  �مل�ضتهلكة، 
�مل�ضاركة  �لبلد�ن  �لطاقة.وجددت 
�ل  �ل�ضتثنائي  �لجتماع  هذ�  يف 
�مل�قع  �لتعاون  ببيان  مت�ضكها   10
ومبيثاق   2016 دي�ضمرب   10 يف 
�لتعاون �مل�قع يف 2 ي�لي� 2019، 
مربزة �لقر�ر �لذي مت �تخاذه خالل 
�لذي  �ل9  �ل�ضتثنائي  �لجتماع 
بحيث   2020 �بريل   9 يف  عقد 
تخفي�ص  على  بالإجماع  �تفقت 
بح�ضب  �ل��ن��ف��ط  م��ن  �إن��ت��اج��ه��ا 
ح�ض�ضها.وينجر عن هذ� �لتعديل 
�خلام  �إنتاج  غي  �ضامال  تخفي�ضا 
ب7ر9 ملي�ن برميل ي�ميا �بتد�ء 
من 01 ماي� 2020 ملدة �ضهرين مت 

ي�م  تنتهي  م�ضبقا  عليها  �لتفاق 
30 وين� 2020.

هذ�  يت���ضل  �أن  �ملقرر  من  و 
من  �أ�ضهر  �ضتة  ملدة  �لتخفي�ص 
�إىل نهاية دي�ضمرب  �لفاحت ج�يلية  
ب  �أي  �أق��ل  ب�ترية  لكن   2020

7ر7 ملي�ن برميل ي�ميا.
�لتفاق  ين�ص  �أخرية  مرحلة  ويف 
�ملعنية  �لبلد�ن  ت�ضتمر  �أن  على 
�مل�قع  لالأوبيب+  �لتعاون  ببيان 
يف 2016، يف تقلي�ص �إنتاجها ب 
8ر5 ملي�ن برميل ي�ميا ملدة 16 
�ضهر� �أي من �لفاحت جانفي 2021 

�إىل 30 �فريل 2022.
�ملقرر  من  �أنه  �ل�ز�رة  و�أو�ضحت 
 10 بتاريخ  جديد  �جتماع  عقد 
�لتحا�رص  تقنية  عرب  �ملقبل  ج��ن 
ما  "حتديد  �ج��ل  م��ن  بعد  ع��ن 
�أخ��رى  خط��ت  هناك  كانت  �إذ� 
��ضتقر�ر  لتحقيق  ���رصوري��ة 

�ل�ض�ق".
وح�ضب ذ�ت �لبيان فقد مت �لتفاق 
�ل�ز�رية  �للجنة  على متديد عهدة 
�مل�ضرتكة للمتابعة ق�ضد �لدر��ضة 
لل�ض�ق  �لعامة  عن قرب لظروف 
مدى  و  �لنفط  �إنتاج  وم�ضت�يات 
ذلك  و  �ملتخذة  �لقر�ر�ت  تطبيق 
�مل�ضرتكة  �لتقنية  �للجنة  بدعم 

)JTC( و�أمانة �لأوبيب.
ق/و

�ملجل�س �الإ�سالمي �الأعلى 
يدعو “�ملتجرئني على �لفتوى” 

لاللتز�م بر�أي �جلماعة
دعا �ملجل�ص �لإ�ضالمي �لأعلى،  �أم�ص �لثالثاء، يف 
عن  ت�ضدر  �لتي  بالفتاوى  �للتز�م  �إىل  له،  بيان 
�للجنة �ل�ز�رية للفت�ى �لتابعة ل�ز�رة �ل�ض�ؤون 
لبع�ص  كان  “�إذ�  باأن  م�ؤكد�  �لأوقاف،  و  �لدينية 
�لعلماء �آر�ء يف �مل��ض�ع فال��جب يقت�ضي منهم 
�أن يت���ضل�� مع هيئة �لفت�ى يهدف جمع �لكلمة 

�ملطل�بة �رصعا و حكمة”.
من  يلتزم  �أن  على  له   بيان  يف  �ملجل�ص  �ضدد  و 
�أ�ضماهم ب�” �ملتجرئني على �لفت�ى” بحدود �حلياء 
�لله مع �جلماعة  يد  لر�أي �جلماعة، لأن  وي�ضلم�� 
و ه� �مل�فق عباده �ملخل�ضني �إىل �ل�ض��ب، وه� 
�أن يق�ضع عنا بلطفه و رحمته خطر  �ملنتظر منه 
ما كتبه علينا  يف �لكتاب.و قال يف ذ�ت �ل�ضياق 
�إن “�مل�ؤ�ض�ضة �مل�ض�ؤولة عن �لإفتاء قد �أعدت لها 
هيئة م�ؤلفة من خرية علمائنا وفقهائنا مبن فيهم 
�لذي  �لأعلى  �لإ�ضالمي  �ملجل�ص  �أع�ضاء  بع�ص 
�مل��طن  عقل  على  �لت�ض�ي�ص  جتنب  �إىل  يدع� 
�لن��زل  يف  �لفت�ى  تبقى  و�أن  ��ضتقر�ره،  و 
ت�ضطلع  �لتي  �ملذك�رة  �لهيئة  �خت�ضا�ص  من 
بالأطباء  �ملجل�ص  �أهاب  قان�نا”.كما  و  فقها  بها 
كما  �خلفّي،  �لعّدو  هذ�  ُيحارب�ن  �لذين  �ملر�بطني 
ترّحم على �ضهد�ء هذ� �ل�باء، و دعا �لله �أن ي�ّفق 
�ل�ضعب و  �ل�طن و  َي�ضهرون على حماية  �لذين 
�أ�ضالكه  مبختلف  �لأمن  �أع��ن  مثل  �أجر�  يجزيهم 
�ل�ّضاعني يف  و  رتبهم،  مبختلف  �لدولة  وم�ّظفي 
�إخ��نهم  مع  �ملت�ضامنني  �لتربعات  وجمع  �خلري 

�جلز�ئريني”.
ق/و

وزير �لنقل يدعو 
للتح�سري لفرتة ما بعد 

�حلجر �ل�سحي
فاروق  و�لنقل،  �لعم�مية  �لأ�ضغال  وزير  �أكد   
�لتح�ضري  �لثالثاء، على �رصورة  �أم�ص  �ضيعلي، 
خمططات  وفق  �ل�ضحي  �حلجر  بعد  ما  لفرتة 
مر�عاة  و�جب  مع  وعقالنية،  مدرو�ضة  عملية 
يف  �ضيعلي  �ملالية.و�ضدد  �مل��رد  على  �ملحافظة 
�لعم�مية  �لأ�ضغال  مديريات  مع  عمل  �جتماع 
بتقنية  �ل���ط��ن،  ولي���ات  ببع�ص  و�ل��ن��ق��ل 
�ملالية  �لت�ضال عن بعد، على ت�ضديد �ملخلفات 
للم�ؤ�ض�ضات دون تاأخري خا�ضة تلك �لتي �أجنزت 
�لنقل  وزير  قدم  منها.كما  �ملطل�بة  �لأ�ضغال 
تخ�ص  �لتي  و�لتعليمات  �لت�جيهات  من  جملة 
�لهتمام مبناطق �لظل و�لنائية جت�ضيد� لتعهد�ت 
�لنقاط  على  و�لق�ضاء  �جلمه�رية  رئي�ص 

�ل�ض�د�ء.
ق/و

تاأجيل فعاليات جائزة 
�جلز�ئر للقر�آن �لكرمي

يف  �لأوق��اف  و  �لدينية  �ل�ض�ؤون  وز�رة  �أعلنت 
�جلز�ئر  جائزة  فعاليات  م�عد  تاأجيل   ، لها  بيان 
�لتي  ع�رص،  �ل�ضابعة  طبعتها  يف  �لكرمي  للقر�آن 
رم�ضان،   26 �إىل   20 من  تنظيمها  مقرر�  كان 

�إىل م�عد لحق.
�لدينية  �ل�ض�ؤون  وز�رة  “تعلن  �ل�ز�رة:  قالت  و 
�جلز�ئر  جائزة  فعاليات  م�عد  تاأجيل  �لأوقاف  و 
و  ع�رص،  �ل�ضابعة  طبعتها  يف  �لكرمي  للقر�آن 
�ملمتدة  �لفرتة  تنظيمها يف  �ملقرر  من  كان  �لتي 
�إىل م�عد   ،1441 26 رم�ضان  �إىل   20 من من 
لحق، ب�ضبب �لأو�ضاع �لتي يعي�ضها �لعامل جر�ء 

�نت�ضار فريو�ص ك�رونا”.
ق/و
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منلـي �حلق  عبد 
---------------- 

�لإع��الم  خلية  رئي�ص  و�أو���ض��ح 
�ل���دي،  ولي��ة  باأمن  و�لت�ضال 
حم���اف���ظ �ل�������رصط���ة ي������ض��ف 
ويف  نه  �أ "�لتحرير"،  ل�  ب�معر�ف 
�ملديرية  وج��ه���د  م�ضاعي  �إط��ار 
من  للحد  �ل�طني  لالأمن  �لعامة 
وتنفيًذ�  ك�رونا،  فريو�ص  تف�ضي 

 20-69 رقم  �لتنفيذي  للمر�ض�م 
من  �ل�قائية  بالتد�بري  �ملتعلق 
و�لذي  ك�فيد19-،  وب��اء  تف�ضي 
م��ن خ��الل��ه ت��ق��رر و���ض��ع ولي��ة 
�ل�ضحي  �حل��ج��ر  حت��ت  �ل������دي 
 28 �جل��زئ��ي �ع��ت��ب��اًر� م��ن ت��اري��خ 
م�ضالح  قامت  �ل��ف��ارط،  م��ار���ص 
�أمنية  خطة  ب��ضع  �ل�لية  �أم��ن 
�أمني  ت�ضكيل  �إقحام  مت  خاللها  من 

�أين  �لإج��ر�ء،  هذ�  بتطبيق  خا�ص 
�لتنقل  ومنع  �لتج��ل  ح�رص  مت 
ل��ل��م����ط��ن��ني، ح�����ض��ب �ل��ت���ق��ي��ت 
 07 غاية  �إىل  �ضا   19 من  �ملحّدد 
مي�ص  �لإج���ر�ء  وه���  �ضباًحا،  �ضا 
�لر�جلني،  و  �أ �ملركبات  عرب  �لتنقل 
���ض��ت��ث��ن��اء �أ���ض��ح��اب �ل��رخ�����ص  ب��اإ

. ئية �ضتثنا ل �
ي��ضف  �ل�رصطة  حم��اف��ظ  و�أك���د 

م�ضالح  جمه�د�ت  �أن  ب�معر�ف، 
قائمة  تبقى  �ل��دي،  ب�لية  �لأمن 
�مليد�ن  يف  عنا�رصها  خ��الل  م��ن 
�لتي  �ملخالفات  لكل  حد  ل��ضع 
�لعامة،  �ل�ضحة  تهديد  نها  �ضاأ من 
�لل��ت��ز�م  �إىل  �مل����ط��ن��ني  د�ع��ًي��ا 
�ل�قائية  و�لتد�بري  ب��الإج��ر�ء�ت 

�ل�باء. �نت�ضار  ملنع 

�لوالية،  م�ستوى  �ل�سحي �جلزئي على  �إجر�ء�ت �حلجر  ا خالفو�  �سخ�سً  455 �لـو�دي  �أمن والية  �أوقفت م�سالح 
90 مركبة و32  �لنارية، كما مت و�سع  455 خمالفة �سد �لر�جلني و�أ�سحاب �ملركبات و�لدر�جات  باالإ�سافة �إىل حترير 

12 �أفريل �جلاري. 28 مار�س �إىل غاية يوم  در�جة نارية باملح�سر، وهذ� يف �لفرتة �ملمتّدة بني 

�ل�سحي  �حلجر  �إجر�ء�ت  ملخالفة 

�جل��اري  ���ض��ب���ع  �لأ منت�ضف  مت 
جديدة  خ��ريي��ة  جمعية  تاأ�ضي�ص 
��ضم  عليها  �أطلق  �لبيا�ضة  ببلدية 
طاقمها  ف�ضل  بعدما  �خلري"  يادي  "�أ
من  ي��ه��دف  ت�ضميتها  د�ري  �لإ
م�ضاعدة  د�ري  �لإ �لطاقم  ور�ئها 
ف���ر�د  �ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ح��ت��اج��ني م��ن �أ
�لعنا�رص  �أن  خ�ض��ضا   ، �ملجتمع 
لهم  ���ض��ب��ق  ملكتبها  �مل�����ض��ك��ل��ة  
خريية  جمعيات  ع��ّدة  يف  �لعمل 
من  �كت�ضب��  ولئية  وكذ�  حملية 
ورب��ط����  �لت�ضيري  خ��ربة  خاللها 
�لكثري  مع  وطيدة  عالقات  �أي�ضا 
�ملنتظر  و�لأعمال  �ملال  رجال  من 

�مليد�ن  �قتحامهم  يف  ي�ضاهم  �أن 
�لذي  يام  �لأ هذه  خ�ض��ضا   ، بقّ�ة 
ب�ضبب  �أزم��ة  �ل��ب��الد  فيه  ت�ضهد 
ت�ضافر  يتطلب  �لذي  ك�رونا  وباء 
�أكر  ي�ضتفيد  حتى  �جلميع  جه�د 
�خلريية  ل��ل��م��ب��ادر�ت  �مل�ضتحقني 
ل�ضيما   ، �لت�ضامنية  و�مل�ضاعد�ت 
�ضهر  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى  ون��ح��ن 
فيه  تك�ن  �لذي  �ملبارك  رم�ضان 
ما�ضة  حاجة  يف  �له�ضة  �لطبقة 
ل  حتى  �لغذ�ئية  للم�ضاعد�ت 
�رتفاع  �أمام  �ل�ضيام  بعامل  ثر  تتاأ

. للحر�رة  تدريجي 
زياد    ب�  �أ

�لجتماعي  �لن�ضاط  مديرية  تعكف 
�ملّدة  يف  �ل��دي  ب�لية  و�لت�ضامن 
ك�رونا  وب��اء  مع  تز�مًنا  �لأخ��رية 
�ضبط  على  �لأزم���ة،  جلنة  مبعية 
�ضجلت  فيما  �مل��ع���زي��ن،  ق����ئ��م 
رئي�ص  ح�ضب  �ل�باء،  قبل  �ل�لية 
م�����ض��ل��ح��ة �ل��ت�����ض��ام��ن وب��ر�م��ج 
�لب�ضري  حممد  �لجتماعية  �لتنمية 
عائلة   26.466 من  �أكر  غباي�ضي، 

مع�زة.
بعني  فيه  �أخ��ذ  �ل��ذي  �ل��ع��دد  وه��� 
رم�ضان،  قفة  ق����ئ��م  �لع��ت��ب��ار، 
قدر  مايل  غالف  لها  ر�ضد  و�لتي 
على  يت�زع  �ضنيتم،  مليار   16 ب� 
م�ضاهمة  من  �ضنتيم،  مليار   2.5
�إىل  بالإ�ضافة  �لت�ضامن،  وز�رة 
قدرت  و�لتي  �ض�نطر�ك  م�ضاهمة 
جانب  �إىل  �ضنتيم،  مليار   1.5 ب� 
ماليرّي   09 ب�  �لبلديات  م�ضاهمة 
ب�  �ل�لية  �ضندوق  وك��ذ�  �ضنتيم 
ت�ضتفيد  حيث  �ضنتيم،  ماليرّي   03
مايل  مبلغ  من  مع�زة  عائلة  كل 

دج.  6000 ب�  يقدر 
�ل��ع��دد  �أن  �مل��ت��ح��دث،  و�أو����ض���ح 
بكثري،  ذل��ك  ي��ت��ج��اوز  �لإج��م��ايل 
ك����ن �ل��ع��ام��ل �ل��ي���م��ي �أ���ض��ب��ح 

وبالتايل  �لبطالني،  قائمة  �ضمن 
قائمة  �ضبط  تقت�ضي  فال�رصورة 
ت��ضيل  يتم  حتى  �مل�ضتفيدين 
م�ضتحقيها  �إىل  �لدولة  م�ضاعد�ت 
�جلمع�ية  �حل��رك��ة  م��ع  بالتن�ضيق 
على  و�ملنتخبني  �لأح��ي��اء  وجل��ان 
�لتخفيف  ق�ضد  �لبلديات،  م�ضت�ى 
�أن  ع��ل��ًم��ا  �ل��ع��ائ��الت،  ه��ذه  ع��ل��ى 
�لظل  مناطق  م�ّضت  �مل�ضاعد�ت 
�خل���ص  يت�قف  �أن  قبل  بد�يتها  يف 

ن�ضاطهم.  مز�ولة  عن 
ل�ز�رة  �لأخ��رية  �لتعليمة  ومب�جب 
خلية  �����رص�ف  �إ وحت���ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

تط�ر�ت  مبتابعة  �ملكلفة  �لأزم��ة 
مت  فيما  ك�رونا،  فريو�ص  �نت�ضار 
حتت  بالبلديات  خ��الي��ا  ت�ضكيل 
بالتن�ضيق  �لبلديات  �ضاء  روؤ �إ�رص�ف 
�ملدين،  و�ملجتمع  �لأحياء  جلان  مع 
ت�قفت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ات  لإح�����ض��اء 
ع��ن �ل��ن�����ض��اط ب�����ض��ب��ب ف��ريو���ص 
فئات  �ضمن  تدخل  و�لتي  ك�رونا، 
�جلمعيات  �أن  جانب  �إىل  �ملع�زين، 
ن�ضاين،  �لإ �لت�ضامن  يف  �لنا�ضطة 
�لق��ئم  ل�ضبط  �أي�ضا  هي  تن�ضق 

�مل�ضاعد�ت.  و�إي�ضال 
للت�ضامن،  ج��رية  خاليا  ي�جد  كما 

�لجتماعية  �خلريطة  مب�جب  و�لتي 
وت�ضاهم  مّرة،  كل  يف  حتّيينها  يتم 
ك�نها  �ل��ق����ئ��م،  ه��ذه  �ضبط  يف 
�لفقر  جي�ب  �ملعرفة  ح��ق  تعرف 
�لأول�يات. ت�ضكل  �لتي  و�لعائالت 
�لن�ضاط  م��دي��ري��ة  �����ض��ت  وخ�����ضّ
�لج��ت��م��اع��ي، �ل��ق��اع��دة �مل��ت��ع��ددة 
كل  جلمع  بتك�ضبت،  �لريا�ضات 
ت�زيع  باملنا�ضبة  مت  حيث  �لهبات، 
�لعائالت  على  غذ�ئي  طرد   7967
ت�قف  �لتي  �لعائالت  وكذ�  �ملع�زة 
�حلجر  ج��ر�ء  وت�����رّصرت  ن�ضاطها 
 18 منها  ����ض��ت��ف��ادت  �ل�����ض��ح��ي، 
�لقافلة  جانب  �إىل  بال�لية،  بلدية 
ل�لية  وجهت  �لتي  �لت�ضامنية 
من  ط��ن   16 ب���  حمملة  �ل��ب��ل��ي��دة 
و�خل�رصو�ت،  �لغذ�ئية  �مل�ضاعد�ت 
���رص�ف  �إ وحتت  �ملح�ضنني  مب�ضاعدة 

�ل�لية.  و�يل 
�جله�د  تن�ضيق  ح��ال��ًي��ا  يتم  فيما 
ل�����ض��ب��ط ق��ائ��م��ة م��ن �لإع���ان���ات 
در��ضة  وف��ق  �أخ��رى،  �لت�ضامنية 
يف  خمت�ضة  جلان  من  م�ضّكلة  تقنية 
�ملحتاجني  ودعم  متا�ضيا  �ل�ضاأن،  هذ� 

�لفرتة. هذه  خالل 
.ع  منل�ي 

بع�ص  تعرفها  �لتي  �لندرة  ظل  يف 
على  �ل�رصورية  �ل�ضتهالكية  �مل��د 
مع  �لتفاق  مت  "�ل�ضميد"،  مادة  غر�ر 
بال�لية  �ملت��جدة  �ملطاحن  بع�ص 
على  �لبلديات،  م�ض�ؤويل  طرف  من 
�مل��ادة  ه��ذه  لت�فري  بيع  نقاط  فتح 
غ��ر�ر  ع��ل��ى  �ل��الزم��ة،  بالكميات 
�حلمر�ية  ع��م��ر�ن،  �ضيدي  بلديات 
و�ل�����رصي��ط �حل�����دودي ب��ال��ط��ال��ب 
تفادي  �أجل  من  �ل��دي،  يف  �لعربي 
�نت�ضار  وجت��ن��ب  �مل����ط��ن��ني،  تنّقل 
�لعديد  �أن  خا�ضة  ك���رون��ا،  د�ء 
لنتظار  ي�ضطرون  �مل��طنني  من 

ببيع  �خل��ا���ض��ة  ب��امل��ح��الت  ���ض��اع��ات 
ل  ي�مية  ط��بري  يف  �لغذ�ئية،  �مل��د 
هذه  على  �حل�ض�ل  �أجل  من  تنتهي، 

�ملادة. 
عرب  �مل��ت����ج��دة  �جلمعيات  �أن  كما 
مادة  باقتناء  بادرت  و�لأحياء،  �لقرى 
�مل��طنني،  على  وت�زيعها  �ل�ضميد، 
�رتياحهم  عن  يعرّبون  جعلهم  ما  وه� 
نفاد  �إىل  �أدت  �لتي  �مل�ضاربة،  يف ظل 
باجلملة  �لبيع  حمالت  من  �ملادة  هذه 
�ل�ضكان  قبال  و�إ �ل�باء  �نت�ضار  منذ 

كبرية. بكميات  �لتخزين  على 
ي�ضني حممد 

ببلدية  �مل�ظف  �أم�ص  ي���م  ت���يف   
باقي  �لب�ضري  �ل�ضيد  �لبيا�ضة 
ع�ضال  م��ر���ص  م��ع  م��ع��ان��اة  ب��ع��د 
وج��ي��ز  ظ���رف  ب��رح��ي��ل��ه يف  ع��ج��ل 
م�ضلحة  مغادرة  ب��ب  �أ على  وه� 
نح�  �لعامة  و�ل�����ض���ؤون  �لتنظيم 
�أعمدتها  �أحد  كان  ذ  �إ �لتقاعد  �أخذ 
كانت  بعدما   ، ط�يلة  ل�ضن��ت 
نف�ضها  �مل�ضلحة  يف  �لعمل  بد�ية 
بلدية  �ل���لي��ة  عا�ضمة  ببلدية 

�لفقيد  على  عرف  وحيث   ، �ل��دي 
وح�ضن  و�ضربه  و�إخال�ضه  بتفانيه 
�جلميع  ب�ضهادة  عمله  يف  �ضريته 
وخارج  د�خل  من  عرف�ه  �لذين  من 
خ�ض��ضا   ، �لبيا�ضة   بلدية  �أ�ض��ر 
تقدمي  يف  جهد  �أي  يدخر  ل  كان  نه  �أ
 ، تق�ضري  دون  د�ري���ة  �لإ خدماته 
على  �ل�ضديد  حر�ضه  على  ناهيك 

. �مل�ضلحة  �ضري  ح�ضن 
زياد        ب�  �أ

�مل�ؤ�ض�ضات  م��ن  �لعديد  ��ضطر 
منذ  ب��بها  �أ �إغ��الق  �إىل  �خلا�ضة 
�حلجر  و�إجر�ء�ت  ك�رونا  د�ء  تف�ضي 
�ل�ضلطات  �تخذته  �لذي  �ل�ضحي 
�مل�ؤ�ض�ضات  �إىل  بالإ�ضافة  �لعليا، 
خمتلف  يف  تن�ضط  �لتي  �لأخ��رى 
هي  �لبناء  مقاولت  �أن  �إل  �مليادين، 
�ل�باء  تف�ضي  من  �أكر  تاأثرت  �لتي 
�ل�����دي،  ولي��ة  بلديات  مبختلف 
فر�ضها  مت  �لتي  �لإج��ر�ء�ت  ب�ضبب 
حيث  �ملعنية،  �مل�ضالح  ط��رف  من 
�ملقاولت  �أ�ضحاب  من  �لعديد  �أكد 
�ل��رب�م��ج  �إجن���از  باأ�ضغال  �ملكلفة 
باإجر�ء�ت  �لكبري  ثرهم  تاأ �ل�ضكنية، 
ت�رصيح  مت  �أن  بعد  �ل�ضحي،  �حلجر 

مار�ص  �ضهر  منت�ضف  منذ  �لعمال 
 . ملن�رصم �

�مل��ق��اول��ني عن  ب��ع�����ص  ع���رّب  ك��م��ا 
عرب  �ل���ب��اء  ه��ذ�  بتف�ضي  ث��ره��م  ت��اأ
�ل���لي��ة، و����ض��ط��ر�ره��م لإغ��الق 
�أو�ضحه  مثلما  م�ؤ�ض�ضاتهم،  ب��ب  �أ
ه��ذ�  �مل��ق��اول��ني يف  �أح���د  �مل��ق��اول 
للت�قف  ��ضطررنا  "لقد  �لإط��ار؛ 
�أ�ضب�عني  من  �أكر  منذ  �لعمل  عن 
وقمنا  ك�رونا،  د�ء  تف�ضي  ب�ضبب 
على  ح��ف��اظ��ا  �ل��ع��م��ال،  ب��ت�����رصي��ح 
رغ��م  �جل��م��ي��ع  و���ض��ح��ة  �ضحتهم 
على  �ضلبا  ثر  �ضي�ؤ ما  وه�  �خل�ضائر، 

�ملقاولة". مردود 
ي�ضني حممد 

�حل��ج��ر  �إجن����اح  �إىل  م��ن��ه  ���ض��ع��ي��ا 
منه  و�ضعيا  �مل��ن��زيل  �ل�ضحي 
�لعدوى،  �نت�ضار  جتنب  �إىل  كذلك 
حا�ضي  د�ئرة  �أمن  �لأول  �أم�ص  قام 
عا�ضمة  �رصقي  �ل��قعة  خليفة 
تعقيم  بعملية  �ل������دي  ولي���ة 
وت��ط��ه��ري ط��ال��ت ج��م��ي��ع �أح��ي��اء 
�مل��دي��ن��ة �ل��ت��ي ����ض��ت��ط��اع خ��الل 
قام  مما  بعمليات  �لأ�ضب�ع  نف�ص 
وم�ضالح  �مل���دين  �ملجتمع  ب��ه��ا 

�ل��دوري��ات  ع��ن  ناهيك  �لبلدية 
يق�م  �ل��ت��ي  و�ملتنقلة  �ل��ر�ج��ل��ة 
�لتي  �ملدينة  عرب  �ل�رصطة  رج��ال 
طيلة  �أ�ضباح  مدينة  �إىل  حت�لت 
ومل  �ملنزيل   �ل�ضحي  �حلجر  ي��ام  �أ
�حلد  ه��ذ�  عند  جمه�د�ته  تكثف 
مر�قبة  نقطة  يف  �نت�ضب  ب��ل 
 16 رق��م  �ل�طني  �لطريق  على 
�لتابع  �ل�رصفية  حي  مدخل  عند 
�ملخالفني  ل��ردع  �لبلدية  ل��ذ�ت 

�ملتط�ع  كان  حني  يف  �حلجر  مل�عد 
�ملتغيب  �مل�ضجد  �أمام  يخلف  �لذي 
در�ضا  يلقي  مدة  منذ  من�ضبه  عن 
و�للهم  و�لهم  »�لغم  خالله  �رصح 
ومل  قل�بنا«  ربيع  �ل��ق��ر�آن  �جعل 
�لأو���ض��اع  خ��ط���رة  �إىل  يتطرق 
و���رصورة  للم��طنني  �ل�ضحية 
�نت�ضار  مل��ن��ع  بي�تهم  م��الزم��ة 
تقلي�ص  يف  للم�ضاهمة  �لعدوى 
�ل�باء  لهذ�  �ل�ضحية  �لأزمة  عمر 

�لدعاء  ثناء  �أ �إل  ذكره  يرد  مل  �لذي 
حديث  ويف  ل��ل��در���ص  �ل��ن��ه��ائ��ي 
م����ط��ن��ي  ب��ع�����ص  م��ع  للتحرير 
�رتياحهم  عن  عربو�  �لذين  �ملدينة 
رجال  به  يق�م  ملا  و��ضتح�ضانهم 
جبارة  جمه�د�ت  مع  �لد�ئرة  �أمن 
عمر  تقلي�ص  يف  كلها  ت�ضب 
�ل���ب��اء  ل��ه��ذ�  �ل�ضحية  �لأزم���ة 

�لنف��ص. تهدئة  مع  �لقاتل 
مبارك قدودة 

هدفها م�ساعدة �الأيتام و�ملحتاجني ...

تاأ�سي�س جمعية خريية جديدة "�أيادي 
�خلري" بالبيا�سة  

مديرية �لن�ساط �الجتماعي و�لت�سامن بالـو�دي

معوّزة  عائلة  �ألف   26 من  �أزيد  لفائدة  �سنتيم  مليار   16

يف ظل �لندرة �لتي تعرفها بع�س �ملو�د �ال�ستهالكية

تن�سيب نقاط بيع �ملو�د �ل�سرورية 
بالبلديات

بلدية �لبيا�سة تودع �أحد �أعمدها 
�لب�سري باقي نحو مثو�ه �الأخري   

منذ تف�سي د�ء كورونا و�إجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي

تاأثر كبري ملقاوالت �لبناء يف �لو�دي

�أمن حا�سي خليفة يو��سل تعقيم وتطهري �أرجاء �ملدينة
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�رتياح كبري بقر�ر �ل�سماح للفالحني بالتنقل
 يف فرتة �حلجر �جلزئي بورقلة

�لتجاين  ن-ق- 
---------------- 

من  لل�قاية  �حلك�مة  �أقرته  �لذي 
�إىل  19م�ضاء�  من  ك�رونا  وباء 
د�خل   ، بها  �لتقيد  دون  �ضباحا   7
�لت�جه  ث��ن��اء  �أ خا�ضة  �ل���لي��ة 
م�ضتثمر�تهم  و  حميطاتهم  �إىل 
�لفالحني  ل��ف��ائ��دة   ، �ل��ف��الح��ي��ة 
�مل���ضي  و  �ل��دو�ج��ن  وم��رب��ي 
�ل�ضقي  عملية  �أن  �عتبار  على 

يف  �أو  ليال  �لتنقل  ت�ضتدعي 
للمربني  بالن�ضبة  �لباكر  �ل�ضباح 
غري  ن��ه��م  �أ كما   ، �مل��ز�رع��ني  و 
�لرتخي�ص  با�ضتخر�ج  مطالبني 
�لفالح  بطاقة  فقط  و�ملطل�ب 
للمجه�د�ت  تثمني  جاء  �لقر�ر   ،
�لفالحني  يبذلها  �لتي  �جل��ب��ارة 
نتاج  �إ م��ضم  يف  و�أنهم  خا�ضة 
و�لف��كه  للخ�رصو�ت  وجني 

.. �ملحلية  �ل�ضلطات  طرف  من 

�أ�سدر و�يل والية ورقلة بوبكر بو�ستة  تعليمة يف  للت�سدي للجائحة  على غر�ر كل واليات �لوطن ويف �طار �الإجر�ء�ت �الحرت�زية 
�جلزئي �حلجر  �أثناء  بالتنقل  �ملربني  و  للفالحني  ت�سمح  �لفالحية  و�لغرفة  �لفالحية  و�مل�سالح  �الأمنية  �الأ�سالك  كل  �إىل  ر�سمية  مر��سلة 

�لوالية  ر�سمية من و�يل  تعليمة  يف 

م�������ض��ل��ة ل��ل��ج��ه���د �مل��ب��ذول��ة 
ولي��ة  م���ن  �أ م�ضالح  قبل  م��ن 
عدوى  من  لل�قاية  �لأغ�����ط  
جميع  باتخاذ  ك�رونا،  فريو�ص 
�لأمنية  �لإج���ر�ء�ت  و  �لتد�بري 
�ل�ضحي  �حلجر  نفاذ  لإ �مليد�نية 
�لخت�ضا�ص،   قطاع  عرب  �جلزئي 
ق��ت  ت�ضخري  �لإطار  هذ�  يف  مت 
خالل  من  �لغر�ص  لهذ�  �ل�رصطة 
كذ�  و  ثابتة  �أمنية  ح��جز  و�ضع 
متنقلة  �أمنية  بدوريات  �لقيام 
و  �ل�ضاحات  و  �لطرقات  ع��رب 
�مل��دن  خمتلف  م�ضت  �لأح��ي��اء 
من  �لخ��ت�����ض��ا���ص،   ب��ق��ط��اع 
�ل�ضحي  �حل��ج��ر  ن���ف���اذ  �إ �أج���ل 
حت�ضي�ص  خاللها  مت  �أين  �جلزئي، 
هذ�  م��قيت  لح��رت�م  �مل��طنني 
�إىل  �ل��ه��ادف  �ل�قائي  �لإج���ر�ء 
كذ�  و  �جلميع،  �ضحة  �ضمان 
�لقان�نية  �لإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ 
�ل���ذي  ����ض���خ���ا����ص  �لأ ح���ق  يف 
للحجر  �لم��ت��ث��ال  ي��رف�����ض���ن 
تبقى  و  �ملفرو�ص.هذ�  �ل�ضحي 
�ل�لية  �أمن  م�ضالح  ن�ضاطات 
�لتح�ضي�ص  جمال  يف  مت���ضلة 
عدوى  من  لل�قاية  �لت�عية  و 
بالتن�ضيق  ك���رون��ا،  ف��ريو���ص 
هذ�  يف  �لنا�ضطة  �مل�ضالح  مع 
�مل��ج��ال م��ن خ���الل �مل��ب��ادر�ت 
�ل�����ض��ي��اق  ه����ذ�  يف  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لطرقات  خمتلف  ع��رب  ي�ميا 
�ملحالت  ك��ذ�  و  �لف�ضاء�ت  و 
�ل��ت��ج��اري��ة، م��ن خ��الل ت���زي��ع 
�لن�ضائح  ت��ق��دمي  و  �مل��ط���ي��ات 
�ل�����رصوري��ة  �لإر�����ض����اد�ت  و 
�ضيما  �لت�ع�ية  �لتح�ضي�ضية 
تد�بري  ب��اح��رت�م  منها  �ملتعلقة 

�مل�ضافة  �ح��رت�م  كذ�  و  �لنظافة 
دع�ة  كذ�  و  �لآمنة،  �لجتماعية 
�ل�ض�ت  مكرب�ت  عرب  �مل��طنني 
للتقيد  �ل�طني  �لأمن  ملركبات 
�ل�قائية  بالإجر�ء�ت  �للتز�م  و 
م��ع �ح����رت�م ���ض����ب��ط �حل��ج��ر 
عرب  �ملطبق  �جل��زئ��ي  �ل�ضحي 
من  �مل��م��ت��د  �لأغ�������ط،  ولي���ة 
ي�م  كل  م�ضاء�  �ل�ضابعة  �ل�ضاعة 
من  �ضباحا  �ل�ضابعة  غاية  �إىل 
�لبقاء  �رصورة  مع  �مل��يل،  �لي�م 
�ضحتهم  على  حفاظا  مبنازلهم 
�أخ��رى  جهة  م��ن  و�ضالمتهم.و 
و  �ل�لية  �أمن  م�ضالح  عكفت 
�ملعنية  �مل�ضالح  مع  بالتن�ضيق 
�لتعقيم  بعمليات  �لقيام  على 
ملختلف  �ل���ق��ائ��ي  و�ل��ت��ط��ه��ري 
و�ل�ض��رع  �لعم�مية  �ل�ضاحات 
وذلك  �لأحياء،  كذ�  و  و�لطرقات 
�لدوري  �ل�قائي  �لربنامج  وفق 
فريو�ص  �نت�ضار  من  للحد  �ملعد 
تاأتي  ين  �أ  ،"  19 "ك�فيد  ك�رونا 
هذه  و�لتعقيم  �لتطهري  حمالت 
خمتلف  فيها  ��ضتعملت  �لتي 
���ض��اح��ن��ات ���ض��خ �مل��ي��اه ل��الأم��ن 
مكافحة  �إط���ار  يف  �ل���ط��ن��ي، 
ك�رونا  فريو�ص  �نت�ضار  ظاهرة 
�لإج����ر�ء�ت  ملختلف  وت��ن��ف��ي��ذ� 
�مل�ضاهمة  غر�ضها  �لتي  �ل�قائية 
�لفريو�ص  �نت�ضار  من  �لتقليل  يف 
و�ضحة  �ضالمة  على  وحفاظا 
جه�د  و  �مل����ط��ن��ني.ن�����ض��اط��ات 
�لغ����ط  ولي��ة  �أم��ن  م�ضالح 
م��ت�������ض��ل��ة ل��ل���ق��اي��ة م��ن ه��ذه 
مع  بالتن�ضيق  ذل��ك  و  �جلائحة 

�ملعنية. �مل�ضالح  خمتلف 
ق/ج

من  �لأوىل  تعد  خريية  مبادرة  يف 
�خلري  و�فعل��  جمعية  �أطلقت  ن�عها، 
�ملر�ضى  نقل  مبادرة  ورقلة  ب�لية 
من  ب��ضياف  حممد  م�ضت�ضفى  �إىل 
بعدما  خا�ضة  جمانا  �لعالج  �ج��ل 
نق�ص  من  �لأخرية  �لآونة  يف  �ضه�د 

�لنقل و�ضائل  يف  فادح 
�ملر�ضى  على  �ملعاناة  تخفيف  ق�ضد 
م�ضت�ضفى  �إىل  يت�جه�ن  �ل��ذي��ن 
�لعالج  �ج��ل  من  ب��ضياف  حممد 
على  �لدورية  بفح��ضات  و�لقيام 
�لق�ض�ر  م��ن  �أمر��ضهم  �خ��ت��الف 
�ل���ك���ل����ي وم���ر����ص �ل�����رصط��ان 
قامت  و�ل�ضكري  �ل��دم  و�ل�ضغط 
رقم  ب��ضع  �خلري  و�فعل��  جمعية 
�لفئة  ه���ده  ت�����رصف  حت��ت  �خ�����رص 
�جلمعية  مبكتب  �لت�ضال  �جل  من 

بت��ضيل  تق�م  �ضيارة  ت�فري  ليتم 
و�نتظاره  �مل�ضت�ضفى  �ىل  �ملري�ص 
�لفح��ضات  من  �لنتهاء  غاية  �ىل 
�أخ��د  م��ع  منزله  �إىل  �إرج��اع��ه  ليتم 
ج��م��ي��ع �لح��ت��ي��اط��ات و�ل��ت��د�ب��ري 
�ل���ق��ائ��ي��ة م��ن �ن��ت�����ض��ار ف��ريو���ص 

لكرورنا �
بن  �خل��ري  و�فعل��  �جلمعية  رئي�ص 
جريدة  مع  لقائه  وخالل  مر�د  هجرية 
حديثة   جمعيته  �أن  �أك��د  �لتحرير 
�ضبحانه  �لله  بف�ضل  لكن  ة  �لن�ضاأ
�لذين  و�أع�ضائها  و�ملح�ضنني  وتعاىل 
متكنت  و�حلي�ية  بالن�ضاط  يتمتع�ن 
�لأع��م��ال  م��ن  بالعديد  �لقيام  م��ن 
�لتي  �لن�ضاطات  �أهم  وعن  �خلريية 
فرتة  خالل  �لأخ��رية  هذه  بها  قامت 
�نه  �جلمعية  رئي�ص  ي�ضيف  �جلائحة 

تنظيم  مت  مار�ص  �ضهر  بد�ية  مع  مت 
�لفقرية  للعائالت  ت�ضامنية  قافلة 
يف  �لظل  مبناطق  �مل�ج�دة  و�ملع�زة 
و�لب�ر   لرباع  وعقلة  دبي�ص  من  كل 
قفة   400 ح�����يل  ت����زع  مت  ي���ن  �أ
�ملجتمع  من  �ل�رصيحة  هده  لفائدة 
خلية  ت�ضكيل  مت  �ل�ضياق  نف�ص  ويف 
�أزمة  تط�ر�ت  ملتابعة  خا�ضة  �أزمة 
�ضندوق  و�ضع  مت  ي��ن  �أ �لك�رونا 
�لتربعات  جلمع  �لأزمة  بهده  خا�ص 
و�أع�ضاء  �ملح�ضن�ن  بها  يق�م  �لتي 
�ملت�رصرة  بالأ�رص  للتكفل  �جلمعية 
قيام  ع��ن  ناهيك  �ل���ب��اء  ه��د�  م��ن 
�لتعقيم  بعمليات  �جلمعية  �أع�ضاء 
و�أح��ي��اء  �لد�ر�ت  خمتلف  م�ضت 
�جل��ه��ات  م��ع  بالتن�ضيق  �ل���لي��ة 

�لعملية بهذه  �ملتكفل 

من  �بعد  �إىل  �جلمعية  ذهبت  كما 
من  �أك��ر  بتق�ضيم  قامت  ي��ن  �أ ذل��ك 
�ل��ع��ائ��الت  بع�ص  ع��ل��ى  ق��ف��ة   30
ب�ضبب  ن�����ض��اط��ه��م  ت���ق��ف  �ل��ت��ي 
كاإجر�ء�ت  بتعليقها  �لدولة  قر�ر�ت 
�لك�رونا  وب��اء  لتف�ضي  �ح��رت�زي��ة 
كم�ضاعد�ت  مالية  مبالغ  وت�زيع 
�لأر�مل  فئة  من  عائلة   45 من  لأكر 

ملطلقات. و�
و�لتحلي  �لت�ضامني  �جلانب  وعن 
�جلمعية  �أخ��ذت  �مل�ض�ؤولية  ب��روح 
 3300 قر�بة  خياطة  عاتقها  على 
�ملعم�ل  �لقان�نية  باملعايري  كمامة 
م�ضتخدمي  على  ت�زيعها  ليتم  بها 
�حلماية  ورج���ال  �ل�����ض��ح��ة  ق��ط��اع 

. �ملدنية 
فا�ضل بن  ي��ضف   

و�لتعليم  �لتك�ين  مركز  ���رصع 
ببلدية  ب�ضري  ح��م��دي  �ملهنيني 
نتاج  �إ �لأغ��ط يف  تاجم�ت ب�لية 
مع  بالتن�ضيق  وهذ�  كمامة،   8000
�ملتط�عات  وبع�ص  �ملرتب�ضات 
وفرت  �ملنطقة،وقد  �ضاكنة  من 
�ملدير  بح�ضب  �ملركز–  م�ضالح 
و�مل����د  �لقما�ص  علي"  "ه�ي�رص 
هذه  بخياطة  �خل��ا���ض��ة  �لأول��ي��ة 
عليها  ت�����رصف  �ل��ت��ي  �لكمامات 
�لتخ�ض�ص  �ضتاذة  �أ و  �ملركز  د�رة  �إ
جمريات  كثب  ع��ن  تتابع  �ل��ت��ي 
�ملتط�عات  قبل  من  �لإجناز  عملية 
�ضناعة  على  ي�ضهرن  �ل��ل����ت��ي 
بي�تهن  يف  �حل�ضة  ه��ذه  مت���ام  و�إ
ب�ضبب  للمركز  ي�ميا  �ملجيء  دون 
�لقا�ضية  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت 
ب��ت��ف��ادي �ن��ت��ق��ال ع����دوى وب��اء 
للقاء�ت  �للج�ء  وعدم  "ك�رونا" 
منظ�ر  من  �ملهنية  و�لتجمعات 
لقائنا  يف  ه�ي�رص  �أكد  ذ�لك،وقد 
�لكمامات  ه��ذه  خ��ي��اط��ة  �أن  ب��ه 
�ل�باء  مكافحة  �ضياق  يف  يدخل 
لت�فري  �ل���دول���ة  ���ض��رت�جت��ي��ة  و�إ
م��طنيها  لفائدة  �ل�قاية  و�ضائل 

�ل�ضحة  قطاع  م�ظفي  وبالأخ�ص 
م��ع��اجل��ة  يف  �ل�����ض��ف���ف  ج��ن���د 
�لعلم  �لد�ء.مع  ومكافحة  �ملر�ضى 
تعقيمها  �ضيتم  �لكمامات  هذه  �أن 
يف  تعبئتها  قبل  �ملنطقة  بعيادة 
مبا�رصة  وحت�يلها  خا�ضة  �أكيا�ص 
للتك�ين  �ل�لئية  �ملديرية  �إىل 
عرفت  �ل��ت��ي  �ملهنيني  و�لتعليم 
ل�ضناعة  و��ضعة  حملة  م�ضبقا 
من  �ل��قية  لب�ضة  و�لأ �لكمامات 
ومرتب�ضات  �ملتط�عات  ط��رف 
ناث  لالإ �ملهني  �لتك�ين  م�ؤ�ض�ضة 
و�لعملية  خديجة"  "حدباوي 
من  �لعديد  يف  مت���ضلة  تبقى 
قليم  �إ عرب  �ملنت�رصة  �لقطاع  مر�كز 
�حل��ري�ن  ق�رص  فيها  مب��ا  �ل���لي��ة. 
غريها  فل�  و�أ �ضعد  �ضيدي  وقلتة 
ور�ضاتها  فتحت  �لتي  �ملر�كز  من 
هذه  وت���ف��ري  �لكمامات  خلياطة 
ندرة  تعرف  �لتي  �حلي�ية  �مل��ادة 
�حلملة  �ضمن  �ل�ضيدليات  يف 
�ل��ت�����ض��ام��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة �ل���ب��اء 
"فريو�ص  من  �مل��طنني  وحماية 

. ك�رونا"  
ع.ق

ملجابهة  �مليد�نية  ملهامها  ��ضتمر�ر� 
ج���ر�ئ���م �لجت�����ار غ���ري �مل�����رصوع 
يف  �لعقلية  ث��ر�ت  و�مل���ؤ باملخدر�ت 
متّكنت  و�لأح������ل،  �ل��ظ��روف  ك��ل 
�ملتنقلة  ل��ف��رق��ة  �ل�����رصط��ة  ق�����ت 
ولية  باأمن   02 �لق�ضائية  لل�رصطة 
فيهما  م�ضتبه  ت�قيف  من  ب�ضار، 
ثر�ت  �مل�ؤ من  معتربة  كمية  وحجز 
خمتلفة  وتر�كيز  ن����ع  ب��اأ �لعقلية 
حمظ�رة.وقائع  بي�ضاء  و�أ�ضلحة 
معل�مات  ل�ضتغالل  تع�د  �لق�ضية 

لل�رصطة  �ملتنقلة  �لفرقة  طرف  من 
ب�ضار،  ولي��ة  باأمن   02 �لق�ضائية 
يعترب�ن  فيهما  م�ضتبه  بقيام  تفيد 
�مل�ضكن  بنف�ص  ويقيمان  ق���ارب  �أ
وم�����ض��ب���ق��ان ق�����ض��ائ��ي��ا، ب��رتوي��ج 
�ل��ف���ر  ع��ل��ى  �لعقلية،  ث���ر�ت  �مل����ؤ
�جلمه�رية  وكيل  مع  وبالتن�ضيق 
��ضت�ضد�ر  مت  ب�ضار،  حمكمة  لدى 
�لق�ضية،  حمل  �ملنزل  بتفتي�ص  �إذن 
يف  فيهما  �مل�ضتبه  ت�قيف  مت  ي��ن  �أ
�لعمر،  من  و�لثالث  �لثاين  �لعقدين 

�ملنزل  تفتي�ص  عملية  �أ�ضفرت  كما 
 621 كمية  وح��ج��ز:  �ضبط  على 
�لعقلية  ثر�ت  �مل�ؤ خمتلف  من  قر�ضا 
�أ�ضلحة   08 خمتلفة،  وب��رت�ك��ي��ز 
�لأحجام،  مبختلف  حمظ�رة  بي�ضاء 
حديدي  قاطع   11 بيزب�ل،  ع�ضا 
مبلغ  ���ض��غ��ري،  م��ق�����ص  )ك��ي��ت��ار(، 
11 هاتفا نقال،  111.560 دج،  مايل:
قدر  بي�ص  �أ م�ضح�ق  كمية  حجز  مع 
�قتطاع  مت  غر�ما(   51.40 ( وزنها 
ط��رف  م��ن  لتحليلها  م��ن��ه  ع��ي��ن��ة 

�لعلمية  لل�رصطة  �جل��ه���ي  �ملخرب 
كان  �إن  ومعرفة  ب�هر�ن  و�لتقنية 

�ملمن�عات. من 
�أمام  تقدميهم  �ضيتم  فيهم  �مل�ضتبه 
حمكمة  ل��دى  �جل��م��ه���ري��ة  وك��ي��ل 
يحمل  ق�ضائي  �إجر�ء  مب�جب  ب�ضار 
�لعقلية  ث��ر�ت  �مل���ؤ حيازة  و�ضف: 
بي�ضاء  �أ�ضلحة  حيازة  �لبيع،  لغر�ص 

�رصعي.  مربر  دون 
�أ . د 

ب�ضتى  �جل��رمي��ة  حم��ارب��ة  �إط���ار  يف 
خا�ضة  �حل�رصي،  بال��ضط  ن��عها  �أ
و  �ملخدر�ت  برتويج  منها  تعلق  ما 
م�ضالح  متكنت  �لعقلية،  ث��ر�ت  �مل���ؤ
 160 حجز  من  �ملن�ض�رة  د�ئرة  �أمن 
بريقابالني  ن�ع  من  مهل��ص  قر�ص 
 36 و   22 ( �ضخ�ضني  ت�قيف  م��ع 
�جل��ه��ات  م���ام  �أ تقدميهما  و  ���ض��ن��ة( 

. ئية لق�ضا �
�ل�ضبت  ي�م  �إىل  تع�د  �لق�ضية  وقائع 
م�ضالح  حت�ضلت  ي��ن  �أ  ، �ل��ف��ارط 
معل�مات  على  باملن�ض�رة  �ل�رصطة 

ت��روي��ج  �ضخ�ضني  ع���زم  م��ف��اده��ا 
مبدنية  مهل��ضة  �أقر��ص  و  خمدر�ت 
على  كلم   60 )ح�����يل  �ملن�ض�رة 
مركبة  منت  على  ه��ذ�  و   ، غ��رد�ي��ة( 
�مل�ضالح،  لذ�ت  �حلثيثة  �لتحريات   ،
مكنت  �لأمنية،  �ملر�قبة  تعزيز  مع 
ن�ضف  مبا�رصة  �لي�م،  نف�ص  �أم�ضية 
من  �جلزئي،  �حلجر  بد�ية  بعد  �ضاعة 
مركبة  منت  على  �ل�ضخ�ضني  �ضبط 
هذ�  و  �أك�ضنت،  هي�ند�ي  ن�ع  من 

�لأمنية.  �ملر�قبة  نقاط  باأحد 
مع  للمركبة  �ل��دق��ي��ق  �لتفتي�ص 

فيهما  للم�ضتبه  �جل�ضدي  �لتلم�ص 
قر�ص   160 �ضبط  على  �أ�ضفرت   ،
 Pregabaline ( ن�ع  من  مهل��ص 
مبلغ  مع  ة  خمباأ كانت   ،)300 mg
بالإ�ضافة  دج   85500 ق��دره  مايل 
�ل�ضنف  م��ن  ب��ي�����ص  �أ ���ض��الح  �إىل 
جن�م(.   3 مقب�ص  ذو  )خنجر  �ل�ضاد�ص 
باأمن  �لق�ضائية  �ل�ضبطية  عنا�رص 
كافة  ��ضتكمال  ب��ع��د  و  �ل��د�ئ��رة 
�مل�ضتبه  حق  يف  �لقان�نية  �لإجر�ء�ت 
�أفريل   12 بتاريخ  تقدميهما  مت   ، فيهما 
�جلمه�رية  وكيل  �ل�ضيد  �أمام   2020

جنحة  تهمة  عن  قليميا   �إ �ملخت�ص 
ق��ر����ص  )�أ �ضيدلنية  م����د  ح��ي��ازة 
ق�ضد  بريقابالني(  ن���ع  م��ن  طبية 
�ل�ضلطات  من  رخ�ضة  بدون  �لبيع 
مركبة،  با�ضتعمال  قان�نا،  �ملخ�لة 
�ل�ضنف  من  بي�ص  �أ �ضالح  حيازة  مع 
بعد  �رصعي،  �ضبب  بدون  �ل�ضاد�ص 
يف  �ضدر  �لإجر�ء�ت،  كافة  ��ضتنفاذ 
حب�ص  ب�ضنتني  يق�ضي  حكم  حقهما 
م�ضادرة  مع  مالية  وغر�مة  نافذة 

�ملحج�ز�ت. جميع 
عامر.ع بن 

باالإ�سافة �إىل �لتح�سي�س للوقاية من فريو�س كورونا

�سرطة �الأغو�ط عيون �ساهرة ل�سمان 
تنفيذ �إجر�ء�ت �حلجر �ل�سحي 

جمعية "و�فعلو� �خلري"تتكفل بنقل �ملر�سى جمانا يف زمن �لكورونا

خياطة 3300 كمامة وتوزبع �إعانات على �الأ�سر �ملت�سررة بورقلة 

مركز �لتكوين �ملهني بتاجموت باالأغو�ط 
ي�سرع يف �إنتاج 08 �آالف كمامة

توقيف م�ستبه فيهما وحجز موؤثر�ت عقلية و�أ�سلحة بي�ساء بب�سار

�أمن د�ئرة �ملن�سورة يعزز من �إجر�ء�ت �ملر�قبة باحلو�جز �الأمنية

حجز 160 قر�سا مهلو�سا و توقيف �سخ�سني بغرد�ية
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ن�سيبها  تنتظر  بق�سنطينة  معوزة  عائلة  �ألف   31
من قفة رم�سان

عي�س علجية 
-----------------

كل  مب�ضاركة  كانت  �مليز�نية  هذه 
و  �ل�طني  �لت�ضامن  وز�رة  من  
�لأ�رصة و ق�ضايا �ملر�أة ،  ميز�نية 
�لبلديات  ميز�نية  و  �ل���لي��ة 
���ض���ن��اط��ر�ك   ���رصك��ة  ك��ذ�  و   ،
�ملع�زة  �لعائالت  مع  للت�ضامن 
�أعطى   و  �لف�ضيل،  �ل�ضهر  خالل 
�مل�ض�ؤول  باعتباره  �ل�ضا�ضي 
تعليمات   �ل�لية  على  �لتنفيذي 
�ملجال�ص  ل��روؤ���ض��اء  ���ض��ارم��ة 
�أج��ل  م��ن  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�ضعبية 
يف  �ملالية  �لإعانات  هذه  �ضب 
للم�ضتفيدين  �لربيدية  �حل�ضابات 
قبل حل�ل �ضهر رم�ضان �لكرمي، 

 31 و �لتي قدر عددها باأزيد من 
�ألف عائلة  مع�زة �أو ذ�ت �لدخل 
لها  ي�ضمح  �لتي  و  �ل�ضعيف 
�لكايف  �لغذ�ء  ت�فري  مدخ�لها 

�ل�ضيام. �ضهر  طيلة  لبنائها 

يف  ق��درت  �لتي  �مليز�نية  هذه   
دينار  ملي�ن   186 جمم�عها 
مليار   11،7 كالتايل:   م�زعة 
�لبلديات  ميز�نيات  من  �ضنتيم 
ميز�نية  من  �ضنتيم  مليار   3،5 و 

من  �ضنتيم  مليار   2،5  ، �ل�لية 
 9 و  �ل�طني  �لت�ضامن  وز�رة 
ملي�ن دج من �رصكة �ض�ناطر�ك 
�ل�ضلطات  جه�د  تت���ضل  و   ،
�ل�لئية يف ت�فري �مل��د �لغذ�ئية 
قبل حل�ل �ضهر رم�ضان �لكرمي، 
�ل�قائية  �لإج��ر�ء�ت  تفعيل  مع 
�لإ�ضابة  من  �مل��طنني  حلماية 
مع  بالتن�ضيق  ك�رونا   بفريو�ص 
�جلهات  كل  و  �لأمنية  �مل�ضالح 
�لتج��ل  م��ن  منعهم  �لأم��ن��ي��ة 
م�ضاعفة  خ��الل  م��ن  �لليلي 
�أجل  من  هذ�  و  �لأمنية،  �حل��جز 
�لعم�مية  �ل�ضحة  على  �حلفاظ 
و تفادي �نتقال �لعدوى يف حالة 

للفريو�ص. وج�د حامل 

بلغت �مليز�نية �خلا�سة لقفة رم�سان خالل �ملو�سم �حلايل بوالية ق�سنطينة ما يزيد عن 18 مليار �سنتني، ح�سبما ك�سفه و�يل 
ق�سنطينة �سا�سي �أحمد عبد �حلفيظ  يف �جتماع �للجنة �لوالئية للتن�سيق للعملية �لت�سامنية ل�سهر رم�سان 2020 .

ميز�نية قفة رم�سان لهذ� �ملو�سم  فاقت  18 مليار �سنتيم

�لتي  �لتح�ضي�ضية  �حلمالت  رغم 
و�ل�ضحة  �لأمن  رجال  بها  يق�م 
�لأئمة  وحتى  �ملدنية  و�حلماية 
�لأ���ض��خ��ا���ص  م��ن  ع��دد  �أن  �إل 
بالإجر�ء�ت  مبالني  غري  لز�ل�� 
�نتقال  من  �لتقليل  �إىل  �لهادفة 
�لإطار  هذ�  ويف  كرونا  فريو�ص 
�لأم��ن  م�ضالح  �أوق��ف��ت  ف��ق��د 
�لأيام  هذه  خالل  تلم�ضان  ب�لية 
�حلجر  خالف��  ممن  215�ضخ�ص 
273�ضيارة  وحجزت  �ل�ضحي 
مت  ح��ي��ث  ن��اري��ة  در�ج����ة  و99 
وحترير  �ملحا�رص  يف  و�ضعها 
تدخل  �لعملية   . خمالفة  حما�رص 

�ل�����ض��ارم  �لتطبيق  �إط���ار  يف 
يف  �لعليا  �ل�ضلطات  لتعليمات 
م�ضالح  ف��اإن  .لالإ�ضارة  �لبالد 
�لأم����ن �مل��ن��ت�����رصة ع��رب رب���ع 
�حلدودية  تلم�ضان  ولية  بلديات 
�لتعقيم  بعملية  تق�م  لز�ل��ت 
و�لف�ضاء�ت  لل�ض��رع  و�لتطهري 
وغريها  و�لإد�ر�ت  �لعم�مية 
�ملجتمع  فعاليات  خمتلف  مبعية 
�نت�ضار  من  للحد  وذلك  �ملدين 
ذ�ت  تعمل  كما  كرونا  فريو�ص 
ممتلكات  حماية  على  �مل�ضالح 
�لعام.  �لنظام  وحفظ  �لأ�ضخا�ص 
ع ب�تليتا�ص

توقيف215�سخ�سا خمالفا للحجر 
�ل�سحي بتلم�سان 

فتاتان �سمن �سبكة �إجر�مية تن�سط يف جمال �ملخدر�ت

رغم �حلمالت �لتح�سي�سية �لتي يقوم بها رجال �الأمن و�ل�سحة 
و�حلماية �ملدنية

جر�ء �الأو�ساع �ملعي�سية �ملزرية �لتي �أملت بهم

ي��ع��ي�����ص خ���الل ه���ذه �لأي����ام 
�ل�ضحي  �حلجر  مع  بالت��زي 
تلم�ضان  ب���لي��ة  عنه  �ملعلن 
�ضائقي  من  به  لي�ضتهان  عدد 
مزرية  �أو�ضاعا  �لأجرة  �ضيار�ت 
ت�قفهم  بفعل  معتادة  وغ��ري 
ممثلي  ن�ضاطهم  م��ز�ول��ة  ع��ن 
�لتحرير  بي�مية  �ت�ضل��  ه�ؤلء 
للجهات  �ن�ضغالتهم  لإي�ضال 

و�ضعيتهم  يف  للنظر  �ملعنية 
�ضهر  لأن  �لعاجل  �لقريب  يف 
�لأب����ب  على  �ملبارك  رم�ضان 
يتكفل  م��ن  ه����ؤلء  يجد  ومل 
و�ل��ضع  متا�ضيا  بعائالتهم 
طالب  وق��د  �ل�ضعب  �ملعي�ضي 
بتقدمي  �لأجرة  �ضيار�ت  �أ�ضحاب 
�أو  ���ض����ء م��ادي��ة  م�����ض��اع��د�ت 
�لقفف  من  لال�ضتفادة  ت�ضجيلهم 

و�ملحتاجني  للفقر�ء  �ملخ�ض�ضة 
�ضائقي  �إليها  �آل  �لتي  �ل��ضعية 
رب�ع  مبختلف  �لأج��رة  �ضيار�ت 
جعلتهم  �حل���دودي���ة  �ل����لي���ة 
يف  للعمل  �لع�دة  يف  يفكرون 
19 من �ل�ضهر �جلاري وهي فرتة  
�ملعلن  �ل�ضحي  �حلجر  �نتهاء 
�لعليا  �لهيئات  قبل  من  عنها 
�ضاءت  بعدما  وذل��ك  بالبالد 

ب�ضكل  �ملعي�ضية  �أو�ضاعهم 
�ل��ظ��روف  ه��ذه  و�أم����ام  ملفت 
�لهيئات  على  يت�جب  �لقاهرة 
جمال  يف  ل�ضيما  �مل�����ض���ؤول��ة 
لحت��ء  �رصيعا  �لتدخل  �لنقل 
و�أ���ض��ح��اب  �ل�ضائقني  �أزم���ة 
وجدو�  �لذين  �لأج��رة  �ضيار�ت 
ثالث  منذ  بطالة  يف  �أنف�ضهم 
�أ�ضابيع.                    ع ب�تليتا�ص

�سائقو �سيار�ت �الأجرة بتلم�سان يطالبون بحلول

�لتدخل  و  �لبحث  فرقة  متكنت 
يف  ق�ضنطينة  ولي���ة  لأم���ن 
تفكيك  م��ن  ن���ع��ي��ة  عملية 
 07 ت�قيف  و  �إجر�مية  �ضبكة 
بني  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�ضخا�ص 
فتاتني  بينهم  من  �ضنة   55 و   25
و  �حليازة  ق�ضية  يف  مت�رطني 
خ�ضائ�ص  ذ�ت  م����د  ت���زي��ع 
�ملخدر�ت  حيازة   ، عقليا  م�ؤثرة 
�جل  من  ك�كايني(   ( �ل�ضلبة 
�لعملية  �ل�ضخ�ضي  �ل�ضتهالك 
م�ؤكدة  معل�مات  �ث��ر  ج��اءت 
م�ضب�هني  �أ�ضخا�ص  مفادها 
كمية  بيع  �ضفقة  عقد  ب�ضدد 
على  بريغابلني  دو�ء  من  معتربة 
�ضيات  ن���ع  م��ن  مركبة  م��نت 
�أحياء  �حد  م�ضت�ى  على  لي�ن 
و  �لتحريات  ق�ضنطينة،  مدينة 
للمعل�مات،  �جليد  �ل�ضتغالل 
�ملركبة  ه�ية  حتديد  من  مكن 
باملنطقة  �ل�ضفقة  عقد  مكان  و 
ت�قيفها  ليتم   ، باملا  �ل�ضناعية 
على  حمكمة  عملية  خطة  بعد 

�لتفتي�ص  �أ�ضخا�ص،  ثالثة  متنها 
�ضبط  م��ن  م��ك��ن  ل��ل��م��رك��ب��ة 
 04 لها   �خللفي  بال�ضندوق 
 12 ح����يل  بها  كرت�نية  علب 
�ألف كب�ض�لة من دو�ء بريغابلني 
رفقة  حت�يلهم  ليتم  ملغ    150
مقر  �إىل  �ملركبة  و  �ملحج�ز�ت 
�لإج��ر�ء�ت  ل�ضتكمال  �لفرقة 
م���ضلة  و  �لالزمة،  �لقان�نية 
ت�قيف  مت  �مل��ف��ت���ح  للتحقيق 
بيج�  ن���ع  م��ن  �أخ��رى  مركبة 
بعد  �لأخ�����رية  ه��ات��ه    ،208
 1350 بد�خلها  �ضبط  تفتي�ضها 
ملغ   300 بريغابلني  كب�ض�لة 
ب��ل�ض�ف،  حي  م�ضت�ى  على 
من  �ملعمق  �لتحقيق  مكن  كما 
�ل�ضبكة  �أف���ر�د  باقي  ت�قيف 
 07 ع���دده���م  �ل��ب��ال��غ  ت��ب��اع��ا 
و  فتاتان  بينهما  من  �أ�ضخا�ص 
 1170 تقدر  �أخرى  كمية  حجز 
منها  �لتخل�ص  حاول��  كب�ض�لة 

.
عي�ص علجية 

حجز �أزيد من 14 �ألف كب�سولة 
من دو�ء �ل�ساروخ و�لكوكايني 

بق�سنطينة

لل�رصطة  �ملتنقلة  �لفرقة  متّكنت 
هذ�  خ��الل  ب��اأق��ب���  �لق�ضائية 
ب�ضخ�ص  �لإطاحة  من  �لأ�ضب�ع 
�ل�رصعي  غري  �لجت��ار  يحرتف 
ببيته  �لكح�لية  بامل�رصوبات 
ق��ن��دوزة  ح��ي  م�ضت�ى  ع��ل��ى 
 256 ب�  تقدر  كمية  حجز  مع 
وح����دة، �ل��ع��م��ل��ي��ة ج���اءت يف 
�ل�ضتباه  ح�ل  �لتحقيق  �إط��ار 
عمره  ف��ي��ه  �مل�ضتبه  ب��ت���رط 
باملخدر�ت  بالجتار  �ضنة،   45
�لإذن  �أخذ  وبعد  و�ملمن�عات، 
�لق�ضائية  �ل�����ض��ل��ط��ات  م��ن 
�لعث�ر  مت  م�ضكنه  وتفتي�ص 
م�ضكنه  م���ر�آب  د�خ��ل  وح��ج��ز 
�مل�����رصوب��ات  م��ن  كمية  ع��ل��ى 
وحدة   256 ب�  تقدر  �لكح�لية 
و�لأحجام  ن����ع  �لأ خمتلف  من 

ترويجها  ب�ضدد  �ملعني  ك��ان 
�ل�رصطة،  رجال  �أعني  عن  بعيد� 
حمالت  غلق  ذلك  يف  م�ضتغال 
�لكح�لية  �مل�����رصوب��ات  ب��ي��ع 
ب�ضبب  �لغلق  ل��ق��ر�ر�ت  تبعا 
فريو�ص  لنت�ضار  �لت�ضدي 
�أ�ضلحة  حجز  مت  كما  ك�رونا، 
�ضكاكني  و  �ضاط�ر   " بي�ضاء 
بالإ�ضافة  �لأحجام،  خمتلف  من 
 10590 ب�  يقدر  مايل  مبلغ  �إىل 
ترويج  ع��ائ��د�ت  م��ن  يعد  دج 
�أجنز  وقد  �لكح�لية،  �مل�رصوبات 
فيه  �مل�ضتبه  �ضد  جز�ئي  ملف 
لبيع  حمل  �إن�ضاء  ق�ضية  لأجل 
ب��دون  �لكح�لية  �مل�����رصوب��ات 
�جلهات  �إىل  حت�يله  ومت  رخ�ضة 

�ملخت�ضة. �لق�ضائية 
 ك . ت

�سرطة �أقبو  ببجاية تطيح مبروج 
�مل�سروبات �لكحولية بدون رخ�سة

�لأخ�رصية  م�ضنع  �ضي�ضاهم 
�ضي  بي  "�ضي  �لأدوية  ل�ضناعة 
ب�لية  بالأخ�رصية  فارما"  �آم 
�ألف   700 من  ب��اأزي��د  �لب�يرة 
"هيدروك�ضي  دو�ء  من  علبة 
فريو�ص  عالج  يف  كل�روكني" 
�ل�طن،  عرب  �مل�ضتجد  ك�رونا 
ح�ضب ما ك�ضف عنه �ملدير �لعام 

. ب�زيد  �حلكيم  للم�ضنع عبد 
�لكمية  باأن  �مل�ض�ؤول  ذ�ت  و�أكد 
�لأول��ي��ة  �مل����ادة  م��ن  �لأوىل 
�ضت�ضل  �ل���دو�ء  ه��ذ�  لإن��ت��اج 
�لقادم  ماي�  خالل  �جلز�ئر  �إىل 
�ضت�ضتلم  �جلز�ئر  �أن  م��ضحا 
�لتي  �حلثيثة  �لإجر�ء�ت  بف�ضل 
ق��ام��ت ب��ه��ا ك��ل م��ن وز�رت���ي 
�خلارجية  و�ل�ض�ؤون  �ل�ضناعة 
�ضت�ضتلم  �لهندية  �ل�ضلطات  مع 
�لأولية  �ملادة  من  �لأوىل  �لكمية 
هيدروك�ضي  دو�ء  لإن���ت���اج 
�مل�ضنع  ميكن  مم��ا  ك��ل���روك��ني 

مل�ضنعه  �أوىل  م��رح��ل��ة  يف 
من  علبة  �أل���ف   460 ب��اإن��ت��اج 
�لكمية  �لدو�ء.و"�ضت�ضل  هذ� 
�لأولية  �مل��ادة  ه��ذه  من  �لثانية 
و�أوت   ج�يلية   �ضهري  خ��الل 
�ضي  بي  �ضي  مل�ضنع  ي�ضمح  مما 
 )CPCM Pharma  ( فارما  �آم 
لت�ضل  علبة  �ألف   300 باإنتاج 
من  �أزي��د  �إىل  �ملنتجة  �لكمية 
�أ�ضاف  كما  علبة"  �أل��ف   700
�ل�ضيدلية  �أن  علما  �مل�ضدر 
تت�فر  للم�ضت�ضفيات  �ملركزية 
�ألف   300 من  �أزي��د  على  حاليا 
وزير  به  ���رصح  ح�ضبما  علبة 
و�إ���ض��الح  و�ل�ضكان  �ل�ضحة 
عبد  �لربوف�ض�ر  �مل�ضت�ضفيات 

�لرحمن بن ب�زيد.
باأن  ذك��ر  ب�زيد  �ل�ضيد  وك��ان 
دو�ء  ينتج  �لأخ�رصية  م�ضنع 
كل�روكني"  "هيدروك�ضي 
عقد  �إط��ار  يف  �ضن��ت   3 منذ 

�ل��ه��ن��دي  ب��ال�����رصي��ك  يجمعه 
هذ�  م���ضلة  ذل��ك  �ضهل  وق��د 
بهذه  �جل��ز�ئ��ر  تزويد  �ل�رصيك 
�لطلب  كرة  من  "بالرغم  �ملادة 
فريو�ص  تف�ضي  "خالل  عليها 
من  �لعامل.ووقاية  يف  ك�رونا 
�أي طارئ قد يعطل �لإنتاج جند 
يف  للمتعاملني  �ل�طني  �لحتاد 
�آخرين  م�ضنعني  �ل�ضيدلة  جمال 
و�ملنطقة  ق�ضنطينة  من  بكل 
باجلز�ئر  ب��روي��ب��ة  �ل�ضناعية 
مل���ضلة  �ضمانا  �لعا�ضمة 
�ل�زير. �أ�ضاف  –كما  �لإنتاج 
�ملنتج  �لأخ�رصية  م�ضنع  ويعمل 
لدو�ء  �لر�هن  �ل�قت  يف  �ل�حيد 
"هيدروك�ضي كل�روكني" ط��ل 
�ضا/24�ضا   24 و  �لأ�ضب�ع  �أيام 
���ض��م��ان��ا ل��ت���ف��ري ه���ذه �مل���ادة 
�ملديرة  �لرئي�ضة  �حلي�ية.وكانت 
فط�مة  �ضيد�ل   ملجمع  �لعامة 
�ملجمع  ب���اأن  ���رصح��ت  �أق��ا���ض��م 

عديد  مع  حاليا  �لتفاو�ص  ب�ضدد 
من  �ضتى  بلد�ن  من  �ملم�نني 
�قتناء  بهدف  ذلك  و  �لهند  بينها 
�ضناعة  �جل  من  �لأولية  �مل��ادة 
كل�روكني"  "�لهيدروك�ضي 
تت�فر  �مل�ؤ�ض�ضة  �أن  م���ؤك��دة 
و  �ل�رصورية  �لتجهيز�ت  على 
�أجل  من  �لعالية  �لكفاء�ت  كذ� 
هذ�  من  وحدة  ملي�ن   1 �ضناعة 
�أوىل.ويع�د  مرحلة  يف  �لعالج 
�لكل�روكني  ��ضتعمال  تاريخ 
حيث   17 �ل  �لقرن  قبل  ما  �ىل 
لأمريكا  �حل��م��ر  �ل��ه��ن���د  ك��ان 
ق�ض�ر  ي�ضتعمل�ن  �لالتينية 
ب"�لكينني"  ت��ع��رف  �ضجرية 
�ضنة  �لل��ت��ه��اب��ات.ويف  لعالج 
�لدين  رجال  ��ضتعملها   1633
يتم  ومل  �ملالريا  لعالج  روما  يف 
�إل  �ل�ضكل �حلايل  تط�يرها على 
�إحدى  1934 من طرف  يف �ضنة 
�ملخابر �لعاملية.                 ق/�ص

قريبا..�سيتم �إنتاج �أزيد من 700 �ألف علبة هيدروك�سي كلوروكني
�سينتجها م�سنع "�سي بي �سي �آم فارما" باالأخ�سرية خالل �الأ�سهر �لقادمة

�ل�����رصط��ة  مت��ك��ن��ت م�����ض��ال��ح   
زم�رة  د�ئرة  باأمن  �لق�ضائية 
حجز  م��ن  غ��ل��ي��ز�ن  ولي���ة  يف 
�لفرينة  مادة  من  معتربة  كمية 
للم�ضاربة  م�جهة  ف�ترة  بدون 
�لق�ضية  قنطار  ب248  قدرت 
معل�مات  �ث��ر  ع��ل��ى  ج���اءت 

يق�م  �ضاحنة  وج���د  مفادها 
�لفرينة  مادة  بت�زيع  �ضاحبها 
�ملخابز  �إح���دى  �إىل  م���ج��ه��ة 
للمتاجرة  �ملحالت  بع�ص  على 

فيها. و�مل�ضاربة 
�لأم��ث��ل  �ل���ض��ت��غ��الل  ب��ع��د   
�ل�ضاحنة  ت�قيف  مت  للمعل�مة 

تفتي�ضها  و  �ل��ذك��ر  �ل�ضالفة 
قنطار   248 ح��ج��ز  مت  ح��ي��ث 
ف�ترة  بدون  �لفرينة  مادة  من 
�جناز  مت  للم�ضاربة،  وم�جهة 
ق�ضية  عن  ق�ضائي  �إجر�ء  ملف 
�لفرينة  م��ادة  من  كمية  حجز 
عدم  مع  للم�ضاربة  م�جهة 

يف  ت��ن��درج  �لعملية  �لف�ترة 
�مل�ضاربة،  ظاهرة  مكافحة  �إطار 
�حلالية  �لظروف  ظل  يف  خا�ضة 
�نت�ضار  �ثر  �لبالد  بها  متر  �لتي 

ك�رونا. وباء 
ع�ضام �ب� 

حجز 248 قنطار� من �لفرينة موجهة للم�ساربة بغليز�ن 



ريا�سي جز�ئري يتربع بـ 50 
مليون كمامة

رغبة نيوكا�سل تثلج �سدر بن 
طالب

نابويل يعر�س فوزي غالم 
يف �ملريكاتو

لكرة  ــــي  الأوروب ـــاد  الحت تو�سل 
الأندية  احتاد  مع  )يويفا(  القدم 
الأوروبية اليوم الثنني اإىل اتفاق 
دوري  ا�ستئناف  مبوجبه  يجري 

الأوروبي،  والدوري  اأوروبا  اأبطال 
به  ت�سبب  ـــذي  ال الــتــوقــف  بــعــد 

فريو�ص كورونا.
�سري"  "كادينا  ــــة  اإذاع وذكــــرت   

يويفا  بني  اجتماع  اأن  الإ�سبانية 
اأ�سفر  الأوروبية  الأندية  واحتــاد 
�ست�سمح  ـــدة  ـــدي ج ــة  ــط خ ـــن  ع
يف  القارية  البطولت  با�ستئناف 

�سهر اأغ�سط�ص/اآب املقبل.
اخلطة  اأن  ــــة  الإذاع واأو�ــســحــت   
باإقامة  اآخـــر،  مقرتحا  ت�سمنت 
ـــــروج املـــغـــلـــوب يف  مـــبـــاريـــات خ
البطولتني من مباراة واحدة بدل 

من لقائي الذهاب والإياب.
اإنهاء  على  اأي�سا  اخلطة  وتن�ص   
يوليو/ يف  اأول  املحلية  الدوريات 
ت�سعى  اأن  عــلــى  ــل،  ــب ــق امل متـــوز 
ل�ستئناف  املــحــلــيــة  ـــــادات  الحت
مع  ـــت  وق اأقــــرب  يف  املــ�ــســابــقــات 
جماهري،  دون  من  املباريات  اإقامة 
باحل�سول  مرتبطا  ذلــك  ويبقى 
البلدان  يف  ال�سلطات  موافقة  على 

الأوروبية.
كورونا  فريو�ص  انت�سار  وفر�ص   
كرة  لــبــطــولت  تــام  �سبه  توقفا 
القدم حول العامل منذ مار�ص/اآذار 
جميع  اأي�سا  توقفت  كما  املا�سي، 
ريا�سات  يف  الدولية  البطولت 

اأخرى.

ـــرار بــاقــي دول  ــر عــلــى غ ــزائ ــر اجل مت
للغاية،  ــرج  وح �سعب  مبوقف  الــعــامل 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص  انت�سار  بعد 
وت�سببه يف م�ساكل جمة، نتج عنها �سلل 

تام يف كل القطاعات احليوية.
الأوراق  خلط  كورونا  انت�سار  اأن  ورغم 
ــات يف بــلــد املــلــيــون  ــاب ــس ــ� واأربـــــك احل
�ساهم  اأنــه  غري  �سهيد،  املليون  ون�سف 
والأخالقي  الإن�ساين  اجلانب  ك�سف  يف 
القدم  كرة  ولعبي  عامة،  للجزائريني 

على وجه اخل�سو�ص.
تالحم  يف  كـــورونـــا  اأزمــــة  و�ــســاهــمــت 
الـــالعـــبـــني اجلـــزائـــريـــني، وتـــرا�ـــص 
ـــــد، هو  ــف هــــدف واح ــل �ــســفــوفــهــم خ
والعائالت  ال�سحية،  ال�سلطات  م�ساعدة 

املعوزة والفقرية على مواجهة الأزمة.
ــر، مـــبـــادرات  ــري ــق ــت ــد هــــذا ال ــس ــر� وي
وحمالتهم  اجلــزائــريــة،  الــكــرة  ــوم  جن
مبعركة  الفوز  يف  للم�ساهمة  التطوعية 

كورونا.

�صايفي يف الطليعة

ويعترب جنم منتخب املحاربني ال�سابق، 
باإطالق  ــادر  ب من  اأول  �سايفي،  رفيق 
اجلزائريني،  الالعبني  لتحفيز  حملة 
على  ــابــقــني  الــ�ــس املــنــتــخــب  ولعـــبـــي 

م�ساعدة العائالت املت�سررة.
 ودعا �سايفي لعبي املنتخب اإىل ال�سري 
ــدى  على خــطــاه، والــتــربع بــاملــال لإح
اجلمعيات اخلريية التي تكفلت بتوزيع 
البليدة  وليــة  �سكان  على  امل�ساعدات، 

بوؤرة وباء كورونا.
كبريا  جتــاوًبــا  �سايفي  مــبــادرة  ــت  ولق
املنتخب  يف  ال�سابقني  زمالئه  قبل  من 
على غرار القائد، كارل جماين، ولعب 

جلطة �سراي الرتكي، �سفيان فيجويل.

حتدي جابو

مولودية  نـــادي  ــاب  ــع األ �سانع  ـــدوره  ب
اجلزائر، عبد املوؤمن جابو، كان من بني 
الالعبني املحليني الأوائل الذين اأطلقوا 
ا، للتكفل بالعائالت املعوزة  حتديا خا�سً

يف ولية �سطيف واملناطق املجاورة لها.

ال�سابق،  �سطيف  وفـــاق  ــب  لع ورفـــع 
من  اأ�ــســدقــائــه  لكافة  الــتــحــدي  رايـــة 
عن  للك�سف  والــريــا�ــســيــني  الــالعــبــني 
املت�سررة،  للعائالت  م�ساعداتهم  حجم 
اخلري  فعل  على  املناف�سة  �سياق  يف 

وحتفيز الغري.
و�سط  احلــدث  جابو  مــبــادرة  و�سنعت 
الــالعــبــني والــريــا�ــســيــني، حــيــث لبى 
غرار،  على  النداء  النجوم  من  العديد 
جحنيط،  ـــرم  واأك بكاك�سي،  اإبــراهــيــم 

واأمري قراوي، و�سعدي ر�سواين.

زيدان وباليلي على اخلط

الفرن�سية،  ــورة  ــط ــس الأ� ا�ــســم  ارتــبــط 
بلده  با�سم  دائما  زيـــدان،  الدين  زيــن 
الأزمة  عز  يف  ليثبت  اجلزائر،  الأ�سلي 
كرثة  رغم  اأجــداده  ببلد  وتعلقه  حبه 
ـــل الــتــي رافــقــت  ـــاوي الــ�ــســائــعــات والأق
رف�سه  ب�ساأن  م�سريته  طيلة  الالعب 

اللعب للمنتخب العربي.
ورغم حتفظه عن ذكر تفا�سيل وقيمة 
امل�ساعدات، غري اأن ال�سلطات اجلزائرية 
اأكدت اأن مدرب ريال مدريد، تربع بـ 5 
اأجهزة  اإنعا�ص، وعدد معترب من  اأجهزة 
ك�سف،  و�سا�سات  ال�سناعي،  التنف�ص 
وليــة  مل�ست�سفيات  حقن  وم�سخات 

بجاية، م�سقط راأ�ص والده.
واخـــتـــار جنـــم املــنــتــخــب اجلـــزائـــري، 
مد  باليلي،  يو�سف  ال�سعودي،  والأهلي 
حيث  وهـــران،  مل�ست�سفيات  الــعــون  يــد 
الإنعا�ص  اأجهزة  من  بعدد  بالتربع  قام 
التي  املبادرة  وهي  ال�سناعي،  والتنف�ص 

لقت الثناء والإ�سادة.

ظهور حمرز

املنتخب  يف  زمالئه  باقي  عك�ص  على 
م�ساعداتهم  قيمة  اإعالن  قرروا  الذين 
على  وحتــفــيــزهــم  غــريهــم  لت�سجيع 
ريا�ص  اجلــزائــري  ف�سل  ــري،  اخل فعل 

مان�س�سرت  لعــــب  حمـــــرز، 
التربع  الإجنليزي،  �سيتي 

دون  ـــــالده  ب ــلــطــات  لــ�ــس

الأول  اجلزائري  املنتخب  جنوم  وا�سل 
ــدم حــمــالتــهــم الــتــوعــويــة،  ــق ــرة ال ــك ل
فريو�ص  انت�سار  من  احلد  يف  للم�ساهمة 

كورونا امل�ستجد.
قد  اجلزائرية،  ال�سحة  وزارة  وكانت 
اأعلنت، اليوم الثالثاء، عن ارتفاع عدد 
حالة،   716 اإىل  كورونا  بوباء  امل�سابني 

من بينهم 44 حالة وفاة.
القدم،  لكرة  اجلزائري  الحتــاد  ون�سر 
نادي  ميدان  ملتو�سط  تــوعــوي،  فيديو 

طالب،  بن  نبيل  الإجنليزي،  نيوكا�سل 
ـــري على  ـــزائ يــحــث فــيــه الــ�ــســعــب اجل
�سرورة املكوث بالبيت من اأجل الت�سدي 

لهذا الوباء اخلطري.
التي  الع�سيبة  الأوقــات  هذه  "يف  وتابع 
منر بها، يبقى اللتزام باحلجر املنزيل، 
واإتباع الن�سائح الوقائية، احلل الوحيد 
الأطباء..اأرجو  مهمة  ت�سهيل  اأجل  من 

من اهلل اأن يحفظنا جميًعا".
نابويل  لعب  غــالم،  فــوزي  توجه  كما 

منت�سبي  جلميع  بال�سكر  ــايل،  ــط الإي
اجلزائر،  يف  والأطباء،  ال�سحة،  قطاع 
منوها بالت�سحيات التي يقدمونها يوميا 

على  واحلــفــاظ  الأ�سخا�ص،  حلماية 
الأرواح.

التقيد  اجلميع  من  اأطلب   " وتابع 
بـــــالإر�ـــــســـــادات الـــوقـــائـــيـــة مــن 
و�سالمة  �سالمتهم  �ــســمــان  اأجـــل 

عائالتهم".

الــديــن زطــ�ــســي، رئي�ص  حــر�ــص خــري 
على  الــقــدم،  لكرة  اجلــزائــري  الحتـــاد 
لالعبي  وتقدير  �سكر  ر�سالة  توجيه 
مبنا�سبة  الــتــحــريــر،  جبهة  منتخب 

الذكرى 62 لتاأ�سي�سه.
املوقع  ن�سره  فيديو  يف  زط�سي  ــال  وق
ــاد اجلـــزائـــري، الــيــوم  ــالحت الــر�ــســمــي ل
جميع  وبا�سم  با�سمي  "اأتقدم  الإثنني: 

ــرة  ــس والأ� الــفــيــدرايل  املكتب  اأعــ�ــســاء 
الفخر  ـــارات  ـــب ع ــمــى  بــاأ�ــس الــكــرويــة 
اإن�ساء  ذكرى  اإحياء  مبنا�سبة  والعتزاز 

هذا الفريق التاريخي".
التحرير  جبهة  منتخب  "لعبو  وتابع: 
ـــل رفـــع الــرايــة  ــن اأج �ــســحــوا كــثــريا م
الثورة اجلزائرية  عاليا، واإي�سال �سوت 
قدوة  جميعا  نعتربهم  نحن  للعامل، 

يف  بــه  يحتذى  ومنــوذجــا  لنا، 
ت�سريف الراية الوطنية".

اجلــزائــري  "الحتاد  واأمت: 
رموز  ــد  اأح بتواجد  حمظوظ 
هــــذا الــفــريــق وهــــو الــ�ــســيــد 
يعترب  الـــذي  مــعــو�ــص،  حممد 
عن�سرا مهما باأفكاره و بالروح 

الوطنية التي يتميز بها".

الإجنليزي  الدوري  رابطة  قررت 
قناتي  منع  الــقــدم  لــكــرة  املمتاز 
تي"  و"بي  �سبورت�ص"  "�سكاي 
بخ�سو�ص  �ــســوؤال  اأي  توجيه  مــن 
املتوقف،  اجلاري  املو�سم  ا�ستئناف 
فريو�ص  انت�سار  تداعيات  ب�سبب 

كورونا امل�ستجد "كوفيد19-".
 ويف ظل توقف املناف�سات، وافقت 
منح  على  الإجنــلــيــزيــة  ــة  ــدي الأن
املــدرب  ــاورة  حم فر�سة  القناتني 
مرة  الالعبني  ــد  واأح �سهريا  مــرة 
كل اأ�سبوعني، وذلك بهدف تغطية 
التي  الرباجمية  ال�سبكة  من  جزء 

تاأثرت بتوقف املباريات.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وذكــــرت   
طالبت  الرابطة  اأن  الربيطانية 
ــني بــعــدم الـــ�ـــســـوؤال عن  ــات ــن ــق ال
تــاأثــري  اأو  املــ�ــســابــقــة،  ا�ستئناف 

التوقف احلايل على الالعبني.

 واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن القناتني 
مت اإخبارهما من قبل الرابطة باأن 
واملدربني  الالعبني  مع  التوا�سل 
عــدم  حـــال  يف  منعه  يــتــم  �ــســوف 

اللتزام بالتعليمات.
اإر�سال  مت  اأنه  ال�سحيفة  وتابعت   
الإلكرتوين  الربيد  عرب  ر�سالة 
�سبورت�ص"،  "�سكاي  عمل  لفريق 

لها  تتعر�ص  التي  ال�سغوط  توؤكد 
الــدوري  رابطة  قبل  من  ال�سبكة 
ــــل اللـــتـــزام بــالــقــواعــد  مـــن اأج
خالل  عليها  املوافقة  متــت  التي 

مفاو�سات الأ�سبوع املا�سي. 
اإىل  ال�سحفيني  الر�سالة  ــت  ودع
اخلفيفة  اجلوانب  على  الرتكيز 
مع  ـــم  ـــه ـــوارات ح يف  والـــرتفـــيـــه 
دون  مـــن  واملـــدربـــني  ــني  ــب ــالع ال
التطرق للق�سايا الآنية مثل موعد 
اقتطاع  اأو  املناف�سات  ا�ستئناف 
ح�سور  دون  من  اللعب  اأو  الأجــور 

اجلماهري اأو م�سري لقب الدوري.
كورونا  فريو�ص  تف�سي  وت�سبب   
الـــــدوري  مـــبـــاريـــات  تـــوقـــف  يف 
مار�ص/اآذار  مطلع  منذ  الإجنليزي 
موعد  حتــديــد  يتم  ومل  املــا�ــســي، 

جديد ل�ستئنافه.

يف  القدم  كــرة  م�سجعو  يحرم  قد 
اأملانيا من موؤازرة فرقهم يف املالعب 
تف�سي  نتيجة  ون�سف  ــام  ع ــدة  مل
وذلك  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
الوطنية  الأكادميية  لرئي�ص  وفقًا 

الأملانية للعلوم.
رئي�ص  هـــــاوغ،  جـــريالـــد  ــــال  وق
للعلوم  "ليوبولدينا"  اأكــادميــيــة 
لتخاذ  احلكومة  ت�ست�سريها  التي 
ــراءات  ــاإج ب املرتبطة  ــرارات  ــق ال
فريو�ص  تف�سي  على  ال�سيطرة 
املالعب  اإغــالق  اأن  "كوفيد19-"، 
اإ�سافيًا  �سهراً   18 ملــدة  والقاعات 

بالتاأكيد". حكيمًا  "�سيكون 
مع  الثنني  م�ساء  مقابلة  يف  واأ�سار 
اأنه  اإىل  دي"  اآر  "اإيه  العامة  القناة 
على  البقاء  كان  اإذا  ما  "�سرنى" 
ملدة  "�سي�ستمر  التجمعات  حظر 
ننتظر.  اأن  علينا  ون�سف،  ــام  ع
ــاوؤل.  ــف ت ـــرث  اأك تقييمات  هــنــاك 
لعدة  بالتاأكيد  �سي�ستمر  لكنه 
عام  اإىل  ن�سل  وقد  اإ�سافية،  اأ�سهر 

ون�سف".
وتــوقــعــت الأكــادميــيــة الإثــنــني 
"على  طبيعته  اإىل  الو�سع  عــودة 
مراحل"، ل�سيما اإذا ا�ستقرت اأرقام 
م�ستوى  "عند  اجلديدة  الإ�سابات 
على  البقاء  "مت  واإذا  منخف�ص" 

تدابري النظافة". 
ومت اإغالق القاعات واملالعب منذ 
جميع  يف  ـــص  ـــار� اآذار/م منت�سف 
اأنحاء اأملانيا، ومن املقّرر اأن يجتمع 
الحتاد الأملاين لكرة القدم اجلمعة 
ا�ستئناف  بــ�ــســاأن  قـــرار  ــاذ  ــخ لت
اأيــار/ اأوائــل  يف  للبطولة  حمتمل 
مايو لكن مع اإقامة املباريات خلف 

اإذا  اجلمهور  بغياب  مو�سدة  اأبواب 
ال�سوء  ال�سحية  ال�سلطات  اأعطت 

الأخ�سر.
فليك،  هانت�ص  راأى  اأ�سبوع،  وقبل 
ــــدرب بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل  م
احلــايل،  واملت�سدر  الـــدوري  لقب 
اأملــانــيــا  يف  الــفــارغــة  ــب  ــالع امل اأن 
العتياد  يتم  اأن  يجب  "م�ساألة 
مناف�سات  ا�ستوؤنفت  حال  يف  عليها 
البوند�سليغا مطلع اأيار/مايو املقبل 

كما هو متوقع".
�سحايف  ــر  ــوؤمت م يف  فليك  ـــال  وق
ا�ستئناف  ـــداة  غ الــفــيــديــو  ــرب  ع
تدريباتها  الـــدوري  اأنــديــة  اأغلب 
بعد  الحتياطات  من  العديد  مع 
توقف لقرابة �سهر "يجب اأن نكون 
مت�سامنني مع الإجراءات املتخذة" 

ملواجهة جائحة كورونا امل�ستجد.
احلــكــومــة  حــظــر  اإىل  وبــالــنــظــر 
بح�سور  ــام  ــق ت ــي  ــت ال لـــالأحـــداث 
اجلماهري، فاإن اخليار الوحيد اأمام 
ل�ستكمال  الأملاين  الدوري  رابطة 

بدون  املباريات  اإجراء  هو  الدوري 
جمهور.

"�سيد"  لوكالة  الرابطة  واأكـــدت 
فروع  ــد  اأح الأملانية،  الريا�سية 
وكالة فران�ص بر�ص، اأن املفاو�سات 
املباريات  خو�ص  اجتــاه  يف  جارية 
اأنه  م�سيفة  مو�سدة،  اأبواب  خلف 

مل يتم اتخاذ اأي قرار حتى الآن.
اللعب  احتمالت  اأن  فليك  واأو�سح 
يجب  "�سيء  فارغة  مدرجات  اأمام 

اأن نعتاد عليه".
اللقب  اإىل  ال�ساعي  بايرن  ــان  وك
اأربع  بفارق  يت�سدر  تواليًا،  الثامن 
نقاط عن اأقرب مطارديه بورو�سيا 

دورمتوند قبل توقف الدوري.
ال�سيا�سيون  ي�سمح  اأن  املاأمول  ومن 
املو�سم  با�ستئناف  واملــ�ــســوؤولــون 
اأيار/مايو  من  الثاين  يف  اأملانيا  يف 
املقبل، على اأن تنتهي املناف�سات يف 

املقبل. حزيران/يونيو   30
ــص الـــربملـــان  ــ� ــي وقـــــال نـــائـــب رئ
مع  مقابلة  يف  كوبيكي  فولفغانغ 

�سبورت�ص"  "�سكاي  قناة 
يكون  اأن  "يجب  ــه  اأن

ـــًا،  ـــن ـــك ذلـــــــك مم
اإذا  خــــا�ــــســــة 
اأن  ا�ــســتــطــعــنــا 
ــــــرر، مــن  ــــــق ن
اختبار  خـــالل 
اأيــًا  اأن  �ــســريــع، 
مـــن الــالعــبــني 
واأنــه  ي�سب  مل 
خطر  يوجد  ل 

�سل�سلة  خلق  من 
من العدوى".

ـــــاف فــلــيــك  واأ�ـــــس
لــعــودة  "نتطلع 

بالتاأكيد  الــدوري. 
م�ستعدين  �سنكون 

ــا يــ�ــســتــاأنــف  ــدم ــن ع
ل  ذلك  لكن  املو�سم. 

يتوقف علينا".
�سحيفة  ــت  ــف ــس ــ� وك
ـــــــرث  الأك "بيلد" 
اأن  الــبــالد  يف  �سعبية 

فقط  �سخ�سًا   239
ــهــم  �ــســيــ�ــســمــح ل
كل  يف  بــالــتــواجــد 
مباراة يف الدوري، 
ــك  ويــقــتــ�ــســر ذل
ــى الــالعــبــني  ــل ع
الفني  واجلـــهـــاز 
واحلكام  والأمــن 
وو�ـــــــســـــــائـــــــل 

الإعالم.

خطة جديدة ال�ستئناف �لبطوالت �لقارية يف �أوروبا

�أزمة كورونا توحد �لريا�سيني �جلز�ئريني.. وزيد�ن وحمرز يظهر�ن يف �ل�سورة

غالم وبن طالب يطالبان �ل�سعب �جلز�ئري باحلذر من كورونا

زط�سي يكيل �ملديح لنجوم منتخب جبهة �لتحرير

ب�سبب كورونا.. ممنوع طرح هذه �الأ�سئلة على مدربي والعبي �لربميريليغ

غياب �جلماهري قد ميتد حتى عام ون�سف يف �أملانيا

ديلور: �لفوز بكاأ�س �أمم �أفريقيا ي�سبه "حكاية خر�فية"
مونبيلييه  مهاجم  ديلور،  اأندي  ا�ستعاد 
ب�سكل  ا�ستدعائه  ذكريات  الفرن�سي، 
منتخب  لقائمة  لالن�سمام  مفاجئ 
بــكــاأ�ــص الأمم  ـــاز  ف الــــذي  ـــر،  ـــزائ اجل
املا�سي  العام  اأقيمت  التي  الأفريقية، 

يف م�سر.
الفرن�سية،  "ليكيب"  ل�سحيفة  وقــال 
اليوم الإثنني: "كنت على �ساطئ البحر 
مبدينة اأجاك�سيو ) فرن�سا(، حينها رن 
الحتاد  من  ات�سال  اأنه  واأدركت  هاتفي 
اجلزائري، قال يل املتحدث �سالم اأندي 

ا يود التحدث اإليك". هناك �سخ�سً
املدرب  هو  ال�سخ�ص  هذا  "كان  واأ�ساف 
مــاذا  يل  ــال  ق الـــذي  بلما�سي،  جــمــال 
ال�ساطئ،  على  اأنا  �سيء  ل  قلت  تفعل، 
غــًدا،  ت�سافر  اأن  عليك  يل  قــال  ثــم 
اأن  عليك  يل،  ــال  ق اأيـــن،  اإىل  اأجبته 

تلتحق بنا يف الدوحة".
وقلت  عائلتي،  اإىل  "عدت  وا�ستطرد: 
لهم واأنا اأرجتف لقد ات�سلوا بي �ساأغادر 
اخلرب؛  ي�سدق  مل  زوجتي  والد  غــًدا. 

لكنني  كثرًيا،  اأمــزح  اأنني  يعرف  لأنه 
غًدا،  و�ساأ�سافر  جدي،  الأمر  اأن  اأكدت 

بعدها غادرنا ال�ساطئ".
عائلتي  وكل  زوجتي  "اأخربت  وتابع 

الليلة، كان �سيًئا رائًعا.  اأمن  بالأمر. مل 
مل اأغم�ص عيناي. مل اأكن اأريد التخلف 
عن الطائرة، و�سلت اإىل املطار �ساعتني 

قبل موعد الإقالع".
ما  اأتخيل  "عندما  ت�سريحاته:  واأمت 
باأمم  والفوز  ــداث،  الأح هذه  كل  وراء 
اأفريقيا، الأمر اأ�سبه بحكاية خرافية".
وقال: "عندما األحظ احلب الذي يكنه 
رائــع،  �سيء  هــذا  اجلزائريني،  كل  يل 
حلظة  اإنها  اأ�سكرهم،  اأن  اإل  ي�سعني  ل 

�ستبقى را�سخة طيلة حياتي".
املنتخب  لقائمة  ان�سم  ــور،  ــل دي ــان  ك
بعد  ــرية  الأخ اللحظات  يف  اجلزائري 
ا�ستبعاد حار�ص بلقبلة؛ ب�سبب ت�سرف 

م�سني لالأخري.
ظهوره  عــاًمــا،   28 ديــلــور،  وا�ستح�سر 
الأول مع منتخب اجلزائر عندما �سجل 
الودية  املباراة  من   80 بالدقيقة  هدًفا 
3-( مايل  على  "اخل�سر"  فيها  فاز  التي 
لأر�سية  نزوله  من  دقائق   4 بعد   ،)2

امللعب كبديل ليا�سني براهيمي.

وال�سكان  ال�سحة  وزير  بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  قال 
جزائرًيا  ريا�سًيا  اإن  الــثــالثــاء،  ام�ص  ــري،  ــزائ اجل
للوزارة،  قيمة  م�ساعدة  قدم  العايل"  امل�ستوى  "من 
كورونا  فــريو�ــص  انت�سار  حمــاربــة  على  مل�ساعدتها 

امل�ستجد.
لــالإذاعــة  ت�سريحات  خــالل  ــد،  ــوزي ب بــن  واأو�ــســح 
لتقدمي  هبوا  الريا�سيني  من  "العديد  اجلزائرية: 
امل�ستوى  مــن  جــزائــري  ريا�سي  لدينا  املــ�ــســاعــدة.. 
العايل، اأر�سل لنا 50 مليون كمامة و500 جهاز اإنعا�ص".
عن  الإف�ساح  عــدم  مني  طلب  "الريا�سي  واأ�ــســاف: 
بل  ثناء،  اأو  اإ�سهار  اأي  يريد  ل  اإنــه  يل  وقــال  ا�سمه، 
يبحث عن مد يد العون ابتغاًء ملر�ساة اهلل، ومن اأجل 

بالده وعائلته".
وعد  اجلزائري،  الريا�سي  اأن  بوزيد  بن  ك�سف  كما 

بتقدمي املزيد من امل�ساعدات يف امل�ستقبل القريب.

ـــي الـــنـــجـــم  يـــقـــ�ـــس
بن  نبيل  اجلــزائــري 
احلايل  املو�سم  طالب 
�سالكه  مـــن  ـــاًرا  ـــع م
اإىل نيوكا�سل  الأملاين 

يونيو/حزيران  نهاية  حتى  الإجنــلــيــزي  يونايتد 
املقبل.

 الدويل اجلزائري رحل عن الأزرق امللكي يف يناير/
كانون ثان املا�سي، ليعود اإىل الربميريليج عرب بوابة 

املاكباي�ص. 
وبح�سب �سبكة "�سكاي �سبورت اأملانيا"، نقاًل عن تقارير 
اإجنليزية، فاإن �ستيف برو�ص، مدرب نيوكا�سل، يرغب 
يف الإبقاء على بن طالب مبلعب �سانت جيم�ص بارك.

يورو،  ماليني   10 نيوكا�سل  دفع  حتمية  اإىل  واأ�سارت   
وهي قيمة بند خيار ال�سراء، الذي ين�ص عليه عقد 

الإعارة املربم بني الطرفني.
الظهور  على  طالب  بن  قــدرة  عدم  رغم  ذلك  ياأتي   
 3 يف  �سارك  بعدما  املو�سم،  هذا  نيوكا�سل  مع  بكرثة 
اإىل  انتقاله  منذ  البطولت،  بكافة  فقط  مباريات 

�سفوف الفريق يف املريكاتو ال�ستوي. 
وجاءت فرتة التوقف ب�سبب تف�سي فريو�ص كورونا 
يف  عاًما  الـ25  �ساحب  ظهور  دون  لتحول  امل�ستجد، 

الكثري من املباريات مع فريقه اجلديد.
اأزمــات  يف  دخــل  اجلــزائــري  الو�سط  لعــب  اأن  يذكر   
مما  املا�سي،  املو�سم  منذ  �سالكه  اإدارة  مع  عديدة 
يجعل اإدارة النادي م�ستعدة للتخلي عنه يف اأقرب 

فر�سة.

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل، عن نية 
خدمات  عن  ال�ستغناء  نابويل  نادي 
ــالم،  ــه اجلـــزائـــري فـــوزي غ ــب لع

بنهاية املو�سم اجلاري.
 "Il Mattino" وبح�سب �سحيفة 
الإيطالية، فاإن نابويل �سيطرح 
ــالت  ــق ــت ــوق الن ــس � ـــالم يف  غ
حاجة  وجود  لعدم  ال�سيفية، 

له مع الفريق.
واأ�سافت ال�سحيفة، النادي حدد 
تيموثي كا�ستاين لعب اأتالنتا ليكون بديال 

له، وي�سارعه على ال�سفقة ميالن واإنرت.
املريكاتو  يف  غالم  و�سع  نابويل،  اأن  ُيذكر 
لكن  املا�سي،  ثان  يناير/كانون  يف  ال�ستوي 
العرو�ص  كــل  رفــ�ــص  ــري  ــزائ اجل الــالعــب 

ومت�سك بال�ستمرار.
نــابــويل،  رفــقــة  �سعوبات  ــالم  غ ويــواجــه 
الفريق  عن  طويلة  لفرتة  ابتعد  بعدما 
يف  مقعده  يخ�سر  اأن  قبل  الإ�سابات،  ب�سبب 

الت�سكيل الأ�سا�سي ل�سالح ماريو روي.

�إلغاء �لدوري �لفرن�سي لكرة 
�ليد وتتويج �سان جريمان 

باللقب

مانويل نوير و�لتجديد مع 
م�سدود "�لبافاري" .. طريق 

مان�س�سرت يونايتد يعقد 
مريكاتو ريال مدريد

كلوب م�ستمتع بالتدريب 
عن ُبعد

امل�سابقات  اأول  اليد  لكرة  الفرن�سي  الــدوري  اأ�سبح 
ب�سبب  باإلغائها  ر�سميًا  القرار  يتخذ  التي  الهامة 
�سان  باري�ص  مينع  مل  ذلك  لكن  كورونا،  وباء  تف�سي 
تواليًا  ال�ساد�سة  للمرة  باللقب  الفوز  من  جريمان 

وال�سابعة يف تاريخه.
الثالثاء  الدوري  لرابطة  الإدارية  اللجنة  و�سوتت 
كما  املو�سم،  من  املتبقية  الثماين  املــراحــل  باإلغاء 
غداة  ــك  وذل الثانية،  الــدرجــة  مو�سم  اأي�سًا  األغت 
بتمديد  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص  قرار 
وحظر  اأيـــار/مـــايـــو،   11 حــتــى  ــر  ــج واحل ــــالق  الإغ
التجمعات بكافة اأ�سكالها حتى منت�سف متوز/يوليو.
كان  الذي  الرتتيب  اعتماد  الدوري  رابطة  وقررت 
اآذار/مار�ص   13 يف  املو�سم  تعليق  قرار  يتخذ  اأن  قبل 
بعد املرحلة الثامنة ع�سرة، حيث كان �سان جريمان 

يف ال�سدارة بفارق �ست نقاط عن نانت.
جريمان  �سان  باري�ص  �سي�سارك  لذلك،  ونتيجة 
فيما  اأوروبــا،  اأبطال  دوري  يف  املقبل  املو�سم  مبا�سرة 
اىل  وتولوز  مونبلييه  نيم،  نانت،  مالحقوه  تاأهل 
اأن ينال نانت بطاقة  اإمكانية  الدوري الأوروبي، مع 
دعوة للم�ساركة يف امل�سابقة الأوىل بح�سب ما اأفادت 

�سحيفة "ليكيب" الريا�سية.
مراحل،  بثماين  نهايته  قبل  املو�سم  ايقاف  وب�سبب 
الثانية،  الدرجة  اإىل  الـ14  الفرق  من  اأي  يهبط  لن 
16 فريقًا  اإىل  العدد يف الدرجة الأوىل  بل �سريتفع 
اأنهما  مبا  الثانية  من  وليموج  �سي�سون-رين  ب�سعود 

كانا الأولني يف الرتتيب قبل تعليق املو�سم.

الأملاين  احلار�ص  عقد  جتديد  مفاو�سات  تكتمل  مل 
اإىل  وو�سلت  ميونخ،  بايرن  فريقه  مع  نوير  مانويل 
"كيكر"  جملة  عنه  ك�سفت  ملا  وفقًا  م�سدود  طريق 
مهمة  ُي�سعب  الذي  الأمر  اليوم،  الأملانية  الريا�سية 

بقائه مع النادي "البافاري" يف مو�سم 2020-2021.
فــاإن  ــة،  ــي ــان الأمل "كيكر"  جملة  �سربته  ملــا  ــًا  ــق ووف
عقده  ينتهي  والذي  نوير  مانويل  الأملــاين  احلار�ص 
را�سيًا  يكن  مل   ،2021 عام  حزيران/يونيو  �سهر  يف 
جتري  التي  املفاو�سات  عن  تفا�سيل  ت�سريب  عن 
وال�سحف  ــالم  الإع و�سائل  اإىل  الإدارة  وبني  بينه 

الريا�سية العاملية.
جتديد  الطرفني  نية  تنِف  مل  الأملانية  املجلة  لكن 
يف  الختالفات  من  الكثري  وجــود  تاأكيد  مع  العقد 
العقد،  جتديد  اأمام  الأ�سا�سي  العائق  وهو  ال�سروط، 
يتو�سل  مل  حال  يف  باأنه  الأملانية  ال�سحيفة  ولفتت 
الطرفان اإىل اتفاق، �سُيغادر نوير �ساحب الـ34 �سنة 

النادي "البافاري".
بتمديد  ُيطالب  نوير  فــاإن  الت�سريبات،  وبح�سب 
يرف�سه  الــذي  ــر  الأم وهــو   ،2025 عــام  حتى  العقد 
لعام  �سوى  التمديد  يريد  ول  "البافاري"  الــنــادي 
يف  �سنة.   37 العمر  من  بلغ  �سيكون  وعندها   ،2023
يورو،  مليون   20 قدره  �سنويا  راتبا  نوير  طلب  وقت 

واأكرث من العر�ص الذي قدمه "البافاري".
الريا�سية  ال�سحف  بع�ص  حتــدثــت  املــقــابــل،  يف 
مانويل  احلار�ص  عالقة  اهتزاز  عن  اأخرياً  الأملانية 
الذي  ــر  الأم وهــو  "البافاري"،  النادي  بـــاإدارة  نوير 
تردي  اإىل  الإ�سارة  مع  العقد  جتديد  عملية  ُي�سعب 
توقف  اأزمــة  ظل  يف  ــاين  الأمل للنادي  املادية  احلالة 

املباريات ب�سبب فريو�ص "كورونا".

يلعب مان�س�سرت يونايتد دوًرا رئي�سًيا يف احتمالية 
ف�سل ريال مدريد يف اإبرام اأي �سفقة كربى خالل 

املريكاتو ال�سيفي املقبل.
الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
فاإن مان�س�سرت يونايتد اعتاد تاريخًيا على مناف�سة 

ريال مدريد يف ال�سفقات الكربى.
يكون  كي  العام  هذا  عاد  يونايتد  اأن  اإىل  واأ�سارت 
مع  للتعاقد  مدريد،  ريال  طريق  يف  كبرية  عقبة 

اأكرث من لعب مميز.
واأو�سحت اأن مان�س�سرت يونايتد يناف�ص بقوة ريال 
)بورو�سيا  هــالنــد  اإيرلينج  �سفقتي  يف  مــدريــد 

دورمتوند( وهاري كني )توتنهام(.
يونايتد  مان�س�سرت  اإن  الإ�سبانية  ال�سحيفة  وقالت 
توقيع  على  احل�سول  من  ا  اأي�سً املريجني  يحرم  قد 
بول بوجبا، لعب و�سط ال�سياطني احلمر، بالتعنت 

يف بيع النجم الفرن�سي.
هذا  مدريد  ــال  ري على  تفوق  يونايتد  اأن  يذكر 
كما  فرنانديز،  برونو  الربتغايل  �سفقة  يف  املو�سم 
اأ�سارت تقارير �سابقة لأن النادي الإجنليزي اأقرب 
بورو�سيا  جنم  �سان�سو  جــادون  ل�سم  الإ�سباين  من 

دورمتوند.

مدرب  كلوب  يورغن  الأملــاين  حتدث 
ليفربول مت�سدر الدوري الإنكليزي 
بعد  عن  التدريبات  �سري  عن  املمتاز 
ي�سعر  اجلميع  اأن  مــوؤكــداً  الالعبني  مع 

بارتياح كبري.
لعبيه  لياقة  على  كلوب  ويحافظ 
تدريبية  ح�س�ص  طــريــق  عــن 
عرب الإنرتنت وقال اإن اجلانب 
بني  للتوا�سل  الجتماعي 
ي�ساعد  الفريق  اأع�ساء 
التعامل  على  الالعبني 

مع العزل. 
ــــدرب الأملــــاين  وقــــال امل
احلــ�ــســ�ــص  هــــذه  نــــــوؤدي  "عندما 
اأنني  اأتــخــيــل  اأكـــن  مل  التدريبية، 
الروح  احلد.  هذا  اإىل  بها  �ساأ�ستمتع 

املعنوية جلميع الالعبني جيدة". 
ال�ساعة  يف  نــبــداأ  "عندما  ــع:  ــاب وت
مفتوحة  تكون  املحادثة  العا�سرة، 
ويكون  والن�سف  التا�سعة  منذ 
ــن  ــودي ــوج ـــب الـــالعـــبـــني م ـــل اأغ
�سيء  اأفــ�ــســل  هـــذا  بــالــفــعــل... 
ـــف يف  ـــوق امل لـــهـــذا  ــص  ــر� ــع ــت ال يف 
الفر�سة  هذه  امتالك  وهو   2020

التكنولوجية". 
بهذا  مــررنــا  اإذا  "تخيلوا  ــاف:  ــس واأ�
�سبيل  على  الثمانينات  يف  املــوقــف 
جنونيًا.  �سي�سبح  الأمــر  كان  املثال، 
ب�سبب  بل  القدم،  كرة  ب�سبب  لي�ص 
اأدوات الت�سال والتوا�سل الجتماعي 
هذا  الآن.  ا�ستخدامها  ميكننا  التي 

ي�سنع فارقًا كبرياً".
الـــــدوري  ــات  ــس ــ� ــاف ــن م تــعــلــيــق  ومت 
م�سمى  غري  لأجــل  املمتاز  الإنكليزي 
الوقت  يف  كوفيد19-  جائحة  ب�سبب 
الذي تفر�ص فيه اململكة املتحدة عزًل 

�ساماًل لحتواء انت�سار الفريو�ص.
 25 بفارق  متفوقًا  ليفربول  ــان  وك
توقف  عندما  ال�سدارة  يف  نقطة 

املو�سم. 
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وخمالطيهم �لعمال  من  جلهم 
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�أ�سرى فل�سطينيون

بقلم: عماد �الإفرجني
--------------------

ل �أعرف �إلَم ��ضتند بع�ص من ينادي 
�لح��رت�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت  بتخفيف 
�أم  "ك�رونا"؟  فريو�ص  من  �ل�قائية 
يف  �لإ�ضابات  بقلة  �لبع�ص  �غرت 
�أم  �مل�ضابني؟  غالبية  وتعايف  غزة، 
�ملنازل  يف  وج�دهم  من  �ضجرو� 
عدم  �أم  نظافتهم؟  وت��رية  وزي���ادة 
�ل�ضتهتار  ه�  �أم  للم�قف؟  تقدير 
ومن  �جلهل  ه�  �أم  م��ب��الة؟  و�ل��ال 

�جلهل ما قتل؟!
نحن  منا  يريدون  بب�ضاطة  ه���ؤلء 
�إلقاء  �لفقرية  �ل�ضع�ب  قل  �أو  �لدول 
وه�  منلكه  �ل��ذي  �لأق���ى  �ل�ضالح 
�لطبية  بالت�جيهات  و�لأخذ  �ل�قاية 
و�لدقيق،  �ل�ضليم  بال�ضكل  وتنفيذها 

�ملحنة. على  و�ل�ضرب 
�لت�رصع  طابع  حتمل  �لتي  �لدع��ت 
حت�ضب  ول  بالفريو�ص  و�ل�ضتخفاف 
ما  حقيقة  تدرك  ل  �لأم���ر،  عاقبة 
عظمى  ب��دول��ة  "ك�رونا"  فعلته 
�لقب�ر  �أبنائها يف  باملئات من  و�ألقت 
و�ضلت  �مل�ضايف،  يف  بالآلف  وزجت 
�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية  �حلياة  عجلة 

�أ�ضبحت  حتى  فيها،  و�لجتماعية 
جري�نها  من  �مل�ضاعد�ت  تت�ض�ل 

باأنف�ضهم. يهتم�ن  بالكاد  �لذين 
لأمثالنا،  �لنجاة  عن��ن  هي  �ل�قاية 
و�لثقة  �لله  على  �لت�كل  وبعد 
�أخذ  �إل  �أمامنا  لي�ص  وقدره،  بق�ضائه 
على  و�لرتكيز  عالية  بجدية  �لأم�ر 
�ليدين  وغ�ضل  �ل�ضخ�ضية  �لنظافة 
�لتباعد  وحتقيق  �مل�ضتمر،  و�لتعقيم 
�ملنزل  من  �خلروج  وعدم  �لجتماعي 

�إل لل�رصورة.
�أو  �لفردية  ب�ض�رته  �ل�ضتهتار 
�جلماعية �ضي�ؤدي �إىل �نت�ضار �ل�باء، 
جمال  ول  �ل�ضيطرة،  �ضنفقد  وحينها 
فاأي  باملطلق،  ل�)�أنا(  �لأزمة  هذه  يف 
و�لأخري  �لأول  �خلطاأ  �ضيك�ن  خلل 
�ل�باء،  ح�ضار  ن�ضتطيع  ولن  �أي�ضا، 
�لإجر�ء�ت  �ملزيد من  وو�جبنا جميعا 
يف  �لبقاء  ثقافة  وتعزيز  �ل�قائية 
�للتز�م  وعّد  �ل�عي،  وتعزيز  �لبيت 
وطنيا  و�جبا  فرد  كل  لدى  �ل�ضحي 

�إن�ضانية. وم�ض�ؤولية 
مل يثبت علميا حتى �لآن دقة ما يبثه 
�حل��ر�رة  درج��ة  �رتفاع  �أن  �لبع�ص 
�ل���ب��اء،  �نح�ضار  على  �ضيعمل 

و�خلرب�ء يق�ل�ن �إنه رهان خا�رص، يف 
"قاعدة  حديثة  در��ضة  ن�ضفت  حني 
�لعامة،  �لأماكن  لل�قاية يف  �ملرتين" 
باعتبار  �لعامل،  ح�ل  عليها  �ملتعارف 
ي�ضعل  ح��ني  "ك�رونا"  مري�ص 
جزيئات  ين�رص  ف��اإن��ه  يعط�ص،  �أو 
حتى  �أمتار،   4 مدى  على  �لفريو�ص 
�ضيفرة  تز�ل حتاول فك  فرن�ضا ل  �أن 
حاملة  "ك�رونا"  ���رصب��ت  كيف 
و�أ�ضابت  ديغ�ل"  "�ضارل  �لطائر�ت 
جت�ب  وهي  متنها  على  �لع�رص�ت 
�لياب�ضة منذ  �لبحار بعيد� عن  �أعايل 
�أو يخرج منها  �إليها  �ضهر ومل يدخل 

�أحد.
و�لعامل  �لأر���ص،  �حتلت  "ك�رونا" 
وغالبية  �ملعركة،  �أت�ن  يف  يز�ل  ل 
�لأعر��ص،  عليهم  تظهر  ل  �مل�ضابني 
و�مل�ؤكد ل ي�جد عالج حقيقي حتى 
من  تعاف��  من  بع�ص  �إن  بل  �لآن، 
فامل�ضاهد  ولذلك  �إليهم،  عاد  �ملر�ص 
بع�ص  يف  �كتظاظ  من  نر�ها  �لتي 
�ضاطئ  وعند  و�لأ�ض��ق  �ل�ض��رع 
وتنبئ  �لقلق  على  تبعث  �لبحر 

باخلطر.
غزة �ضعيفة،  �ل�ضحية يف  �ملقدر�ت 

�إ�رص�ئيلي  ح�ضار  ه�ضا�ضة  وز�ده��ا 
وتف�ضي  عاما،   14 من  لأكر  ظامل 
�ضيبث  غزة  قطاع  د�خل  يف  �ملر�ص 
و�ضتك�ن  �ل��ن��ا���ص،  ب��ني  �ل��رع��ب 
�حلديث  جد�  �ملبكر  ومن  �لكارثة، 

�لإجر�ء�ت. عن تخفيف 
مطالبة  �حلك�مية  �مل�ؤ�ض�ضة  �إن 
�جلميع  و�إل��ز�م  قب�ضتها،  بت�ضديد 
بع�ضا  م�ضت  ل�  حتى  باإجر�ء�تها 
من حريتنا يف �ضبيل حفظ �لإن�ضان، 
فالتز�م كل م��طن م�ض�ؤولية وطنية 
و�ل�ضتهتار  وجمتمعية،  و�أخالقية 
بال�ضعب  تفتك  قد  حقيقية  جرمية 

باأ�رصه، ل بد من منعها.
يا �أهلنا �لزم�� بي�تكم ، من �أجلكم .. 
�لدولية  �ل�طن.�ل�رصعية  �أجل  ومن 
وجميع قر�ر�تها ذ�ت �ل�ضلة من �أجل 
حل  على  قائم  عادل  حلل  �لت��ضل 
و�لقر�ر�ت  للق��نني  وفقا  �لدولتني 
�لعربية  �ل�ضالم  ومبادرة  �لدولية 
لل�ضعب  دولية  حماية  ي�ؤمن  ومب��ا 
طريق  على  وطنه  يف  �لفل�ضطيني 
ممار�ضة  من  ومتكينه  �لحتالل  �إنهاء 
بدولته  و�ل�ضتقالل  �حلرية  يف  حقه 

�لقد�ص. وعا�ضمتها  �مل�ضتقلة 

�لكارثة!  �ال�ستهتار.. 

كمال  �لأولية  �لرعاية  عام  مدير  قال 
�لإ�ضابة  ح��الت  ع��دد  �إن  �ل�ضخرة 
فل�ضطني  يف  ك���رون��ا  ب��ف��اي��رو���ص 
بينها  من  حالة   320 �إىل  و�ضلت 
 10 ت�ضجيل  بعد  �لقد�ص،  ح��الت 

حالت جديدة وجميعهم من �لعمال.
�لإي��ج��از  خ��الل  �ل�ضخرة  و�أ���ض��ار   
�أخر  ح�ل  �لثالثاء  �لي�م  �ل�ضباحي 
فايرو�ص  �نت�ضار  ح�ل  �مل�ضتجد�ت 
كانت  �لع�رصة،  �حلالت  �إن  ك�رونا، 
منطقة  يف  ح���الت  خم�ضة  منها 
لهم  �نتقلت  و�حدة  لعائلة  �لعيزرية، 
ت�ضكن  �لتي  �ضقيقتهم  من  �لعدوى 
جنني،  منطقة  من  ولعامل  بالقد�ص، 
�خلليل،  منطقة  يف  ملخالط  و�إ�ضابة 
وثالث حالت يف قرية ر�فات �ضمال 
غرب �لقد�ص �ملحتلة لطفلة وو�لدتها 
�لعمال من  �أحد  �لذي خالط  وو�لدها، 

بلدة بت�نيا غرب ر�م �لله.
 وفند �ل�ضخرة حالت �لإ�ضابة، وقال 
�لغربية،  �ل�ضفة  يف  �حلالت  عدد  �أن 
�لقد�ص  عدى  فيما  �لقد�ص  و�ض��حي 
 36 حالة،   284 �إىل  و�ضلت  �ملدينة، 

حالت  وثالثة  �لقد�ص،  مبدينة  حالة 
�ملطلع  م�ضت�ضفى  يف  ظهرت  جديدة 
 24 �لفعلية  �حل��الت  ع��دد  وو�ضل 
فيما  �لقد�ص،  ح��الت  ع��دى  حالة، 
حالة  �ل�ضفاء58  ح��الت  عدد  بلغت 
يف �ملحافظات �ل�ضمالية 49 حالة، و9 
�جلن�بية، ومن  �ملحافظات  حالت يف 
�لي�م  م�ضاء  حالت   3 خروج  �ملت�قع 

لريتفع �لعدد �إىل 62 حالة.
 وح�ضب ت�زيع ن�ضب �لإ�ضابات بني 
185 ذك�ر و  �لذك�ر و�لأناث كانت 
�لأناث، فيما بلغت عدد  99 حالة من 
�لفح��ضات �لكلية منذ بد�ية �لأزمة 

19250 فح�ضًا.
�ل�ضخرة  قال  �لبيتي،  �حلجر  وح�ل   
فيما  حالة،   437 �لي�م  �إدر�ج  مت  �إنه 
�حلجر  يف  فعليا  �مل�ج�دون  عدد  بلغ 
فل�ضطني  كل  م�ضت�ى  على  �لبيتي 
18800، فيما �أنهى �حلجر يف �ل�ضابق 
�ملجم�ع  لي�ضبح  17109حالت، 

�لكلي 35 �ألف حالة.
 وح�����ل ت���زي��ع �لإ����ض���اب���ات يف 
�ل�ضحي  �حلجر  و�ملر�كز  �مل�ضت�ضفيات 

يف  �ملت��جدين  عدد  �إن  �ل�ضخرة  قال 
 13 حلم  بيت  مبدينة  �ل�طني  �ملركز 
مبدينة  �لفندقي  �حلجر  وق�ضم  م�ضابا، 
ويف  ح��الت،  خم�ضة  ي�جد  حلم  بيت 
حالتني  حلم  ببيت  �للقاء  بيت  فندق 
فقط، فيما يت��جد ثالثة م�ضابني يف 

�لأكادميية �لع�ضكرية مبدينة �أريحا.
يف  يت��جد  �خلليل  حمافظة  ويف   
 11 بحلح�ل  ك���رون��ا  م�ضت�ضفى 
بقلب  بالز�  ك�ين  فندق  ويف  حالة، 
حمافظات  ويف  ح��ال��ة   12 �ملدينة 
حالت  �أربعة  ت�جد  �ل�ضفة،  �ضمال 

�لأح��م��ر  �ل��ه��الل  م�ضت�ضفى  يف 
فندق  يف  حالت  وثالثة  بط�لكرم، 
�لريا مبدينة نابل�ص. ويف ر�م �لله 26 
و130  ترم�ضعيا،  م�ضت�ضفى  يف  حالة 
يز�ل  فيما ل  �لكرمل،  فندق  حالة يف 
بامل�ضت�ضفى �مليد�ين بقطاع غزة �أربعة 
حالت. وقال �ل�ضخرة �إن كل �حلالت 
من  لعالج  يخ�ضع  بع�ضها  م�ضتقرة، 
حني لأخر، فيما عدى حالة و�حدة يف 
�لتي  و  �لله  بر�م  ترم�ضعيا  م�ضت�ضفى 
يف  وم�ج�دة  م�ضتمر  لعالج  حتتاج 

�لعناية �ملكثفة..

ملحم : ت�سجيل 10 حاالت جديدة بفريو�س كورونا يرفع �لعدد يف فل�سطني 
لـ320 مبا فيها �لقد�س

�أخبار فل�سطني

�الأ�سري عبد �حلليم �لبلبي�سي

23 موؤبدً�، و�أوالده 
يعرفونه من �ل�سور 
فاأطلقو�  �أحــبــوه 
فريق  على  ��سمه 

لكرة �لقدم...
يف  �حلليم  عبد  ول��د 
ني�ضان  م��ن  �ل��ث��ال��ث 
خميم  يف   ،1969

وط�ر  خياطًا  وكان  �ملخيم،  �أزقة  بني  وتعلم  تربى  جباليا، 
عماد  و�أجن��ب  وت��زوج  �أعمال،  رجل  �ضار  �أن  �إىل  عمله 
"برقة"  بلدة  �إىل  �أ�رصته  جذور  وتع�د  و�أحمد،  و�ضيماء 

�ملدمرة، وتتك�ن �أ�رصته من خم�ضة �أخ�ة وخم�ضة �أخ��ت.
�إىل  من�ضمًا  �حلجارة،  �نتفا�ضة  �نطالق  مع  ن�ضاطه  ظهر 
در��ضته  �أثناء  مرة  �أول  فاعتقل  �لإ�ضالمي،  �جلهاد  حركة 
�لثان�ية، فخرج لي�ضبح �أحد �أع�ضاء "ق�ضم" وقتها، �لذر�ع 
و�أثناء   ،6-12-1995 �لإ�ضالمي.يف  للجهاد  �لع�ضكري 
على  �لحتالل  ق��ت  �عتقلته  �لتجارة،  لت�رصيح  جتديده 
معرب بيت حان�ن وح�لته �إىل مكتب �لتحقيق �لع�ضكري، 
�ضالح  نفذها  �لتي  ليد  بيت  عملية  يف  �مل�ضاعدة  بتهمة 
�ضاكر و�أن�ر �ضكر، بتاريخ 22/01/1995، و�لتي كان من 
نتائجها مقتل 24 �إ�رص�ئيليًا، ويف رو�ية �أخرى 27، و�إ�ضابة 
80 �آخرين، وحكم عليه بال�ضجن مدى �حلياة 23 مرة، ومن 
ناحية �أخرى فقد �أدت هذه �لعملية �إىل �غتيال �لأمني �لعام 

للجهاد �لإ�ضالمي يف وقتها �لدكت�ر فتحي �ل�ضقاقي.
كانت عملية بيت ليد من �أكر �لعمليات تعقيد�ً، ففي ي�م 
�ضاكر مالب�ص  و �ضالح  �ضكر  �أن�ر  �رتدى   ،22/1/1995
من  ليد"بالقرب  "بيت  مفرتق  �أم��ام  �لإ�رص�ئيلي  �جلي�ص 
"نتانيا"، وقام �أن�ر �ضكر وفجر نف�ضه و�ضط جتمع �جلن�د، 
 22 فقتل  �لثاين،  بالتفجري  �ضاكر  �ضالح  قام  دقائق  وبعد 
متاأثرين  �لبقية  قتل  وبعدها   ،80 ح��يل  وجرح  �ضخ�ضًا 
بجر�حهم " �أربعة �ضباط و�ثنني وع�رصين جنديًا و�ضابط 
�أمين  بال�ضهيد  �لت�ضال  كانت  �حلليم  عبد  مهمة  �ضف". 
�حلليم،  عبد  عرب  �إي�ضالها  ومت  �لعب��ت،  لإي�ضال  �لرز�ينة 
�ضادي  لكن  ثالثية،  �لعملية  �أن تك�ن  �ملفرت�ص  وكان من 
��ضت�ضهد لحقًا  لكنه  �ل��ض�ل،  من  يتمكن  �لكحل�ت مل 
يف عملية �أخرى. ت�ضلم �ضالح �ضاكر و�أن�ر �ضكر �لعب�تني 
من عبد �حلليم �لبلبي�ضي، وبقيت �لعب�ة �لثالثة وهي �لتي 
�ملبا�رص يف �لك�ضف عن دور عبد �حلليم يف  �ل�ضبب  كانت 
�لعملية. عبد �حلميد �ضاكر حممد من مدينة رفح، وكان قد 
�أ�ضيب �ضتة مر�ت يف �لنتفا�ضة �لأوىل، ، �أما �أن�ر حممد 

عطية �ضكر فه� من حي �ل�ضجاعية يف مدينة غزة.
�لدم  ولي�ص  ي�ضفك  �أن  يجب  �ل��ذي  ه�  �لعربي  "�لدم 
�إ�رص�ئيل  يف  �ل�ضارع  فعل  ردود  كانت  هذه  �ليه�دي" 

�حتجاجًا على �ضيا�ضة ر�بني �لأمنية.
�إ�رص�ئيل  �لرئي�ضية يف تفكري  �لأ�ضباب  �أحد  �لعملية  كانت 
وقتها:  ر�بني  قال  �إذ  �لعن�رصي،  �لف�ضل  جد�ر  �إقامة  يف 
و�لبعيد  �ملت��ضط  �ملدى  على  و�جلذري  �لأمثل  �حلل  "�إن 
يتيح  ل  مبا  و�لفل�ضطينيني  �ل�ضهاينة  بني  �لف�ضل  ه� 
�إىل  �لدخ�ل  و�لقطاع  �ل�ضفة  م��طني  من  للفل�ضطينيني 
مناطق �ل�ضيادة �ل�ضهي�نية، وحتى هذ� �لف�ضل قد ل مينع 
د�خل  �إىل  �لت�ضلل  من  للم�ت  م�ضتعد�ً  �نتحاريًا  �ضخ�ضًا 
�لكيان �ل�ضهي�ين، �إذ ل �ضالح ر�دع يف م��جهة �نتحاري 
كهذ�، فماذ� �ضتفعل مع �ضخ�ص يريد �أن مي�ت؟". وعلى �أثر 
�لعملية ��ضتقال �جلرن�ل يعق�ب بريي رئي�ص جهاز �ل�ضاباك، 
وقبلها ر�بني، وكتب �أمري �أورن يف �ضحيفة د�فار �لعربية 
"هزمية �جلي�ص �ل�ضهي�ين يف بيت ليد"، قال  مقاًل بعن��ن 
و�أ�ضط�رة  �لدولة  ق�ة  يعد �رصبة جل�هر  �لهج�م  "�إن  فيه 
�خلطرية،  �حلقيقة  تطم�ص  �أل  ويجب  �ل�ضهي�نية،  �لعزة 
وهي �أن �جلي�ص �ل�ضهي�ين قد مني بهزمية ذريعة، مقد�رها 
�لكمي �نتز�ع ف�ضيلتني من حجم �جلي�ص، ومقد�رها �لن�عي 
لي�ضت  وهذه  �لعامل،  يف  جي�ص  �أف�ضل  ملق�لة  �آخر  خد�ص 
�حلر��ضة،  يف  م�ج�دون  وهم  �ضقط��  �جلن�د  لأن  جمزرة، 
ولكن من ذ� �لذي يحر�ص �جلن�د؟". ت�يف و�لد عبد �حلليم 
وو�لدته وه� يف �ل�ضجن، وقد تنقل بني عدة �ضج�ن حيث 
كان �أولها �ضجن �ملجدل ومن ثم تنقل �إىل �ضجن بئر �ل�ضبع 
تعر�ص  كما   ،4 مدة  �لنفر�دي  للعزل  فيه  تعر�ص  و�لذي 

جل�لت كثرية من �لتحقيق �لقا�ضي و�لعنيف
كانت هي  �أ�ضعب حلظة  �أن  �حلليم  عبد  جنل  "عماد"  يق�ل 
عندما ودع �أحبابه يف �ل�ضجن ومل يخرج معهم يف �ضفقة 

�ضاليط.

نادي �الأ�سري: �الحتالل يو��سل عمليات �العتقال رغم �نت�سار وباء )كورونا(

�لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  ق��ت  �عتقلت 
ثمانية  �لي�م،  وفجر  �ملا�ضية  �لليلة 
�ل�ضفة.  من  �لأق��ل  على  م��طنني 

ق����ت  �إن  �لأ����ض���ري  ن����ادي  وق����ال 
عمليات  يف  ت�ضتمر  �لح���ت���الل 
مر�ضى  ط��ال��ت  و�ل��ت��ي  �لع��ت��ق��ال، 

ظل  يف  و�أط��ف��ال،  �ل�ضن  يف  وكبار 
رغم  وذلك  )ك�رونا(،  وباء  �نت�ضار 
عن  ب��الإف��ر�ج  �مل�ضتمرة  �ملطالبات 
وكبار  �ملر�ضى  ل�ضيما  �لأ����رصى، 
ولفت  و�لن�ضاء.  و�لأط��ف��ال  �ل�ضن 
ومن  �أنه  �إىل  بيانه،  يف  �لأ�ضري  نادي 
�ل�ضابق  و�لنائب  �ملحرر  �ملعتقلني  بني 
طري  �أب���  حممد  �لقد�ص  عن  و�ملبعد 
�ضج�ن  ق�ضى يف  و�لذي  عامًا(،   68(
عامًا،  �ل�)34(  جمم�عه  ما  �لحتالل 
حيث ي��جه �أب� طري عمليات �لعتقال 
ومعظم  1973م،  عام  منذ  �ملتكررة 
�إد�ري���ة،  كانت  �لأخ���رية  �عتقالته 

�ضج�ن  يف  ق�ضاها  مدة  �آخر  وكانت 
و��ضتمرت  �ملن�رصم  �لعام  �لحتالل 
�ملعتقلني:  �إىل  ُي�ضاف  �ضه�ر.  �ضبعة 
عمر  �جل��د  وعبد  رد�حة،  �أب�  �إبر�هيم 
حمايل وكالهما من ر�م �لله و�لبرية، 
معاوية  قلقيلية  يف  عزون  بلدة  ومن 
عامًا(،   25( ر�ض��ن  �للطيف  عبد 
عامًا(،   24( �ضليم  ن�ضال  وحمم�د 
�إىل  �إ�ضافة  حم��رر�ن،  �أ�ضري�ن  وهما 
�ملحرر �أحمد عطية م��ضى )32 عامًا( 
و�ضادي  نابل�ص،  يف  زو�ت��ا  بلدة  من 
بيت  من  عامًا(   34( ح�ضا�ضنة  حممد 
حلم، وح�ضام �ضجدية من خميم قلنديا.
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باالأرقام ..�لعامل ي�سجل مليوين �إ�سابة بكورونا

منظمة �ل�سحة �لعاملية تعلن عن �آخر تطور�ت لقاح 
فريو�س كورونا

قر�ءة: حممد علي
------------------ 

ني�ز"  "�ضكاي  بينها  ع��دة  م����ق��ع  وك��ان��ت 
حاجز  �لإ�ضابات  جتاوز  �أعلنت  قد  و"بل�مبريغ" 
متاما  يقرتب  �لرقم  �أن  و�أعلنا  عاد�  ثم  �مللي�نني، 
تف�ضي  وبد�أ  بعد.  يتجاوزه  مل  لكنه  �مللي�نني،  من 
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  لقبته  �لذي  �لفريو�ص 
ثم  �ملا�ضي،  دي�ضمرب  �أو�خر  �لب�رصية"  ب�"عدو 
وم�ضاء  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  �إىل  لحقا  �نتقل 
 1509 وفاة  �ملتحدة  �ل�ليات  �ضجلت  �لثنني 
�ضاعة،   24 خالل  �لفريو�ص  جر�ء  من  �أ�ضخا�ص 
�مل�ضّجلة  تلك  تقريبًا  تناهز  ي�مية  ح�ضيلة  يف 

وفاة(.  1514 ( �ل�ضابق  �لي�م  يف 
ه�بكنز  ج�نز  جامعة  ن�رصتها  بيانات  و�أظهرت 
و�ل�فيات  �لإ�ضابات  تتّبع  يف  مرجعًا  تعترب  �لتي 
ك�فيد19-  وب��اء  �أن  �لفريو�ص،  عن  �لناجمة 
يف  �ضخ�ضًا   23.529 �أرو�ح  �لي�م  حتى  ح�ضد 
حيث  من  عامليًا  �لأول  �لبلد  �ملتحدة،  �ل�ليات 
�أي�ضًا  وكذلك  �لفتاك،  بالفريو�ص  �مل�ضابني  عدد 

�ضحاياه. عدد  حيث  من 
�ل�ضحة  وز�رة  قالت  �لي�مي  تقريرها  ويف 
حالة   89 �أم�ص  �ضجلت  نها  �إ �لثالثاء،  �ل�ضينية، 
 108 مقابل  ك�رونا،  بفريو�ص  جديدة  �إ�ضابة 
�ل�ضحة  جلنة  وذكرت  �ل�ضابق.  �لي�م  يف  حالت 
لأ�ضخا�ص  �جلديدة  �حلالت  من   86 �أن  �ل�طنية 
�لي�م  يف   98 من  �نخفا�ضا  �خلارج،  من  جاءو� 
و�لتلفزي�ن  ذ�ع���ة  �لإ هيئة  وق��ال��ت  �ل�ضابق. 
�حلالت  من   79 �إن  �ضابق  وقت  يف  �ل�ضينية 
�لبالد،  �رصقي  �ضمال  قليم  �إ يف  كانت  �ل��فدة 
�لعدد  بذلك  و�رت��ف��ع  رو�ضيا.  حل��دود  متاخم 
بك�رونا  �مل�ؤكدة  �لإ�ضابة  حل��الت  �لإجمايل 
عدد  ��ضتقر  حني  يف   ،82249 �إىل  �ل�ضني  يف 
وفاة  �أي  ت�ضجيل  دون   3341 عند  �ل�فيات 

�أم�ص. جديدة، 
�ملعركة  خ�ضم  ويف  �مل��ل��ي���ن��ني،  رق��م  ورغ���م 
مب�رصة  نقاط  تل�ح  ك�رونا،  فريو�ص  مع  �لعاملية 
�ل�ليات  يف  جديدة  �ضاخنة  نقاط  غياب  برزها  �أ
يرتك  مما  بالعامل،  �آخر  مكان  �أي  يف  �أو  �ملتحدة، 
ملجابهة  �لعاملية  �جله�د  ب�ضاأن  �لتفاوؤل  من  قدر� 
طبيعتها  �إىل  �حلياة  ع�دة  ظلت  �إن  حتى  �ملر�ص، 

�لعاجل. �لقريب  يف  حمتمل  غري  �أمر� 
�لطبيعية  للحياة  �ملرتقبة  �لع�دة  تاأخر  �ضبب  ما  �أ
يتعامل�ن  �لعامل  ح�ل  �مل�ض�ؤولني  �أن  يف  فيمكن 
�حلجر  �ضل�كيات  يقاف  �إ ي���ؤدي  �أن  ز�ء  �إ بحذر 
�ف�ضاد  �إىل  �لجتماعي،  و�لتباعد  �ل�ضحي 

�لأنف�ص". "ب�ضق  حتقيقه  مت  �لذي  �لتقدم 
�لبلد�ن  بع�ص  �أن  على  م�ؤ�رص�ت  هناك  �أن  بيد 
�ضبانيا  �إ �ضمحت  وقد  �لجت��اه.  هذ�  �إىل  تتطلع 
وظائفهم،  �إىل  بالع�دة  �لعمال  لبع�ص  بالفعل 
�إيطاليا  يف  ت�رصر�  �لأك��ر  �ملنطقة  وخففت 
"�لتنب�ؤ�ت  تتحقق  مل  كما  �لإغ��الق،  قي�د  من 
ب�رص��ضة  �لفريو�ص  تف�ضي  ب�ضاأن  �ل�ض�د�ء" 
�أخرى  �أجز�ء  يف  ني�ي�رك  مع  مت�ضاو  نح�  على 

�ملتحدة. �ل�ليات  من 
نغيال  �أ ملانية  �لأ �مل�ضت�ضارة  �ضتعقد  ملانيا  �أ ويف 
يف  حذر  نهج  تباع  �إ على  حثت  �لتي  مريكل، 
�حلكام  مع  بالفيدي�  متر�  م�ؤ للقي�د،  تخفيف  �أي 
�ل�لية  حاكم  دعا  �أن  بعد  �لأربعاء،  قليميني،  �لإ
"خارطة  �إىل  �لإ�ضابات  معظم  من  تعاين  �لتي 

�لطبيعي. و�ضعها  �إىل  للع�دة  طريق" 

كورونا لقاح فريو�س  تطور�ت 
لفريو�ص  حمتمال  لقاحا   70 تط�ير  حاليا  يجري 
قيد  بالفعل  منها   3 ق���ل،  �لأ على  ك���رون��ا 
�ل�ضحة  ملنظمة  وفقا  �ل�رصيرية،  �لتجارب 
قائمة   WHO ون�رصت   .)  WHO ( �لعاملية 
 11 يف  �ل��ل��ق��اح��ات  ت��ط���ي��ر  ب��ج��ه���د  حم��دث��ة 
�ل�رصكات  من  و��ضعة  جمم�عة  تظهر  بريل،  �أ

ت�قف  �أن  ميكن  �لتي  �لإج���ر�ء�ت،  تتابع  �لتي 
بل�مربغ  فادت  �أ كما  ك�رونا،  فريو�ص  �نت�ضار 
��ضتمر�ر  ومع  �ضابق.  وقت  يف  وثيقة  يف  ني�ز 
يف  �لأرو�ح  مئات  وقتله  �لفريو�ص  �نت�ضار 
لتط�ير  �لباحث�ن  يت�ضابق  �لعامل،  �أنحاء  جميع 
جمم�عة  هذه  �لبحث  جه�د  وت�ضمل  �للقاحات. 
و�رصكات  �لأدوي��ة  عمالقة  من  �ملنظمات،  من 
�ملر�كز  �إىل  �ل�ضغرية  �حلي�ية  �لتكن�ل�جيا 
وعادة  �لربحية.  غري  و�ملجم�عات  �لأكادميية 
ومعقد�  مكلفا  جديد  لقاح  تط�ير  يك�ن  ما 
من  �مل��الي��ني  مئات  ويتطلب  م���د،  �لأ وط���ي��ل 
ما  لتحديد  �لختبار  من  و�ضن��ت  �ل��دولر�ت 

وفعال. �آمنا  �للقاح  كان  ذ�  �إ
يف  �ل�ضحة  وم�ض�ؤول�  �لأدوية  �ضانع�  وياأمل 
كبري،  ب�ضكل  �لزمنية  �جل��د�ول  ه��ذه  تقلي�ص 
وتعمل  �حل���ايل.  �ل��ضع  خل��ط���رة  ��ضتجابة 
للتكن�ل�جيا  �ل�ضينية   CanSino �رصكة 
من  �لثانية  �مل��رح��ل��ة  على  بالفعل  �حل��ي���ي��ة 
حني  يف  �لتجريبي،  للقاحها  �لب�رصية  �لتجارب 
�لنا�ضئة  �حلي�ية  �لتكن�ل�جيا  �رصكتا  ب��د�أت 
و  Inovio Pharmaceuticals �لأمريكية: 

�لب�رصي. �لختبار  يف   Moderna
ند  �آ ج�ن�ض�ن  مثل  كبرية  �رصكات  تت�ضابق  كما 
وقال  لقاحات.  لتط�ير   ،Sanofiو ج�ن�ض�ن 
�لأمريكي  �ل�طني  �ملعهد  مدير  ف��ضي،  نت�ين  �أ
�ل�ليات  �إن  �ملعدية،  و�لأمر��ص  للح�ضا�ضية 
�ضهر�   18 �إىل   12 بعد  على  ت��ز�ل  ما  �ملتحدة 
ك�رونا،  فريو�ص  لقاح  �إطالق  من  �لأقل  على 
�ل��ض�ل  حماولة  �أن  من  �خلرب�ء  بع�ص  وحذر 
هي  قيا�ضي،  وقت  يف  �لنهائي  �مل�عد  هذ�  �إىل 
بنتائج  تاأتي  �أن  ميكن  باملخاطر  حمف�فة  خطة 

. عك�ضية
�أول  �جلديدة  �للقاحات  �ختبار  عم�ما  وُيطلب 
جمم�عة  بني  ثم  �حلي��نات،  يف  ثم  �ملخترب،  يف 
قبل  �لأمان،  عن  بحثا  �لأ�ضخا�ص  من  �ضغرية 
ما  ملعرفة  �أكرب  جمم�عات  يف  �أخري�  �ختبارها 
ه�تز  بيرت  وقال  �ملر�ص.  منع  باإمكانها  كان  ذ�  �إ
يف  �ل�ضت��ئي  للطب  �ل�طنية  �لكلية  عميد 
�أهمية  تفهم  "�أ لرويرتز:  للطب،  بايل�ر  كلية 
ب�ضكل  للقاحات  �لزمنية  �ملخططات  ت�رصيع 
�للقاح  لي�ص  هذ�  �أعرفه،  ما  كل  من  ولكن  عام، 
يف  ول��ك��ن  عليه".  ذل��ك  تطبيق  يجب  �ل��ذي 
لفريو�ص  م�ضاد  لقاح  لإيجاد  �حل��ايل  �ل�ضباق 
يتخط�ن  �لأدوي��ة  �ضناع  بع�ص  فاإن  ك�رونا، 
 Stat فادت  �أ ح�ضبما  �حلي��نات،  على  �لتجارب 

.News
�كت�ساب  �ملوؤكد  غري  من  �لعاملية:  �ل�سحة 

�سده! مناعة  كورونا  من  �ملتعافني 
�لعاملية،�أن  �ل�ضحة  منظمة  م�ض�ؤول�  �أك��د 
بفريو�ص  �لإ�ضابة  من  �ملتعافني  �لأ�ضخا�ص 
�أج�ضاًما  يكت�ضب�ن  بال�رصورة  لي�ص  ك�رونا 
يثري  مما  ثانية،  مرة  �لعدوى  ملكافحة  م�ضادة 

بعد  مناعة  يط�رون  ل  قد  �ملر�ضى  �أن  من  �لقلق 
."19 "ك�فيد  من  �لتعايف 

�لدكت�ر  قال  �إن"،  �إن  "�ضي  �ضبكة  وبح�ضب 
�لط��رئ  لربنامج  �لتنفيذي  �ملدير  ر�يان،  مايك 
م�ؤمتر  خ��الل  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�ضحة  منظمة  يف 
�لإ�ضابة  ثم  ومن  بال�ضفاء  يتعلق  "فيما  �ضحفي: 
على  �لإجابات  لدينا  لي�ص  نه  �أ �أعتقد  �أخرى،  مرة 

معروف". غري  هذ�  ذلك. 
كبرية  كريخ�ف،  فان  ماريا  �لدكت�رة  قالت  فيما 
�إن  �مل�ضتجد،  بالفريو�ص  �ملعنيني  ملنظمة  علماء 
بع�ص  �أن  وج��دت  �ضنغهاي  يف  �أولية  در��ضة 
�أج�����ض��ام  ��ضتجابة  ل��دي��ه��م  "لي�ص  �مل��ر���ض��ى 
�لآخ��ر  �لبع�ص  ل��دى  ك��ان  ح��ني  يف  م�ضادة"، 

للغاية. عالية  ��ضتجابة 
�ملر�ضى  يك�ن  �أن  لة  "م�ضاأ م��اري��ا:  و�أ���ض��اف 
عدوى  �ضد  حم�ضنني  ��ضتجابة  لديهم  �لذين 
نحتاج  �ضيء  هذ�  منف�ضل.  �ل  �ض�ؤ فهذ�  ثانية 
تبدو  �لذي  ما  �أف�ضل،  ب�ضكل  فهمه  �إىل  حًقا 
حيث  من  �مل�ضادة  �لأج�ضام  ��ضتجابة  عليه 

. نة" �حل�ضا
ت�ضاوؤلت ح�ل  هناك  �أن  ر�يان  �أو�ضح  جانب  من 
�أن  بعد  �لفريو�ص  تن�ضيط  �إعادة  ميكن  كان  ذ�  �إ ما 
عديدة  �أ�ضباب  "هناك  م�ضيًفا:  �ملري�ص،  يتعافى 
�أو  �لعدوى  بنف�ص  ما  �إ �لعدوى  تن�ضيط  لإعادة 

�آخر". معدي  بعامل 
�مل��قف  من  �لعديد  هناك  عام،  "ب�ضكل  وتابع: 
يتخل�ص  ل  حيث  �لفريو�ضية  �ل��ع��دوى  يف 
�ملر�ضى  بع�ص  متاًما.  �لفريو�ص  من  �ل�ضخ�ص 
ولكن  �لرئي�ضية  �ل��ع��دوى  ي��ط��ردو�  �أن  ميكن 

ثان�ية". بكتريية  بعدوى  ي�ضاب�ن 
�متالكها  تعلن  م�سر  قريبا... 

كورونا لفريو�س  ر�دعا"  "�سالحا 
مت  ن��ه  �أ م�رص،  يف  �لعلمية  �ملهن  نقابة  �أعلنت 
م�رصي،  دو�ء  نتاج  �إ خطة  من   75% قر�بة  �إجناز 

ك�رونا. بفريو�ص  �مل�ضابني  ملعاجلة 
نه  �أ �لثالثاء،  لها،  بيان  يف  �لنقابة  و�أو�ضحت 
�ملهن  نقيب  برئا�ضة  نقابية  جلنة  ت�ضكيل  مت 
وع�ض�ية  �ملليجي،  �ل�ضتار  عبد  �ل�ضيد  �لعلمية 
�ضعبة  ورئي�ص  �لطبية  �لعل�م  �ضعبة  رئي�ص 
�لتحاليل  �ضعبة  ورئي�ص  �لدو�ئية  �ل�ضناعات 
�لعلمي  �لتميز  مركز  مع  بالتعاون  �لطبية، 
حممد  �لدكت�ر  بقيادة  نفل�نز�،  �لإ لفريو�ضات 
�لفريو�ضات  عل�م  يف  �لباحثني  كبري  علي  �أحمد 
�لباحثني  وف��ري��ق  للبح�ث  �لق�مي  باملركز 
عقدت  �للجنة  �أن  �لنقابة،  و�أو�ضحت  معه. 
�مل��رك��ز، وت��اأك��دت مع  �ج��ت��م��اع��ات م��ع  ع��دة 
علمائها  ب�ض��عد  م�رص  �أن  من  �لباحثني  فريق 
�ضيتحقق  للبح�ث  �لق�مي  باملركز  وباحثيها 
�خلطري  �لفريو�ص  لهذ�  ر�دع  �ضالح  �متالك  لها 
�أن  �إىل  و�أ�ضارت  �لقادمني.  �لأ�ضب�عني  خالل 
ك�رونا  ملر�ضى  معاجلا  دو�ء  حتدد  �ض�ف  م�رص 

�لقادمة. يام  �أ �لع�رصة  خالل 

من  يقرب  ما  ت�سخي�س  �إجماال،  ومت،  �لعامل.  حول  حالة  مليوين  �مل�ستجد  كورونا  بفريو�س  �ملوؤكدة  �الإ�سابات  الم�ست 
 ، هوبكنز  جونز  جامعة  جمعتها  �لتي  لالأرقام  وفًقا  �ملتحدة،  �لواليات  يف  كوفيد19-  مبر�س  �إ�سابة  حالة  �ألف   600
�ألفا، مع وجود عدد كبري من �حلاالت   160 �إيطاليا نحو  �ألف م�ساب بالفريو�س، بينما ت�سم   170 �إ�سبانيا  ويوجد يف 

و�ل�سني. �ملتحدة  و�ململكة  و�أملانيا  فرن�سا  يف 

�أمريكا تلوح مبعاقبة �ل�سني ب�سبب 
معلوماتها �لناق�سة لكورونا

كيف �ستنعك�س '�لكارثة �لكربى' يف �أمريكا 
على تر�مب �سيا�سيا و�نتخابيا؟

مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزير  �نتقد 
�ملجتمع  �إعطائها  لعدم  �ل�ضني،  ب�مبي� 
وب��اء  ع��ن  كافية  معل�مات  �ل���دويل 
�ل�قت  “�ضياأتي  قائاًل:   ، مبكر�ً ك�رونا 
ذلك”ح�ضب  على  ملحا�ضبتها  �ملنا�ضب 

. ه تعبري
ل�ضحيفة  ت�رصيحات  يف  ب�مبي�  وقال 
“�ضياأتي  �ل��ث��الث��اء:  مل��ان��ي��ة  �لأ بيلد 
حيال  �ل�ضني  فيه  لتحا�ضب  �ل�قت، 
ذلك”.  من  و�ث��ق  ن��ا  و�أ م�ض�ؤولياتها، 
م�ضطرون  نهم  �أ �إىل  ب�مبي�  �ضار  و�أ
�إعادة  على  للرتكيز  �لر�هن  �ل�قت  يف 
و�لأمريكي،  �لعاملي  �لقت�ضاد  عجلة 
�لتهم  ل��ق��اء  �إ وق��ت  ّن  �أ “�إل   : م�ضيفًا
�ل�ضني.  �إىل  ���ض��ارة  �إ يف  �ضياأتي” 
و�ضفه  ملا  �لكبري  �أ�ضفه  عن  و�أع��رب 
�ل�ضي�عي  و�حل���زب  �ل�����ض��ني  تكتم 

ووه��ان  مدينة  يف  �ل�باء  عن  �حلاكم 
�لعامل  دول  بقية  مع  تقا�ضمها  وعدم 
بال�رصعة  ب��ه  �ملتعلقة  �مل��ع��ل���م��ات 

. فية لكا �
“من  �لأمريكي:  �خلارجية  وزير  وقال 
�نت�رص  كيف  نعرف  �أن  مبكان  �لأهمية 
على  �طلعنا  ظهر.  �أين  ومن  �لفريو�ص 
�نت�رص  �لفريو�ص  ّن  �أ تبني  �لتي  �لتقارير 
�ل�ضني.  يف  �لربية  �حلي��نات  �ض�ق  من 
نف�ضه،  على  �نكفاأ  �لعاملي  �لقت�ضاد 
على  �ل��دول  �قت�ضاد�ت  �ن��غ��الق  �إن 
مكلفا  و�ضيك�ن  ماأ�ضاوي  �أمر  نف�ضها 
�أخرى  دولة  ّن  �أ من  نتاأكد  �أن  علينا  جد�. 
هذ�  ملثل  م�ضتقبال  �ل��ب��اب  تفتح  ل��ن 

ك�رونا(. )وباء  �لأمر”. 
ق/د

�لأمريكي  للرئي�ص  �لنتقاد�ت  ت�ضتد 
�د�رت��ه  �ض�ء  ب�ضبب  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
م�ضت�ضاري  كبري  و�أكد  ك�رونا.  لأزمة 
نت�ين  �أ �ملتحدة  �ل�ليات  يف  �ل�ضحة 
ل�  �لأم��ريك��ي��ة  د�رة  �لإ �أن  فاوت�ضي 
م�ضددة  �إج���ر�ء�ت  �تخذت  قد  كانت 
بالإمكان  لكان  �لفريو�ص  تف�ضي  لكبح 

�لأرو�ح. من  �لعديد  نقاذ  �إ
�أن  ي��رون  �لمريكي  �ل�ضاأن  يف  خ��رب�ء 
عنها  �لعالن  مت  �لتي  �لكربى  �لكارثة 
هناك  �ن  تعني  �ملتحدة  �ل���لي��ات  يف 
ك�رونا  مبر�ص  م�ضاب  �لف   600 نح� 
وهذ�  �لن،  حتى  وفاة  �لف   25 ونح� 
ولي��ات  وه��ن��اك  ت�ضاعد،  يف  �ل��ع��دد 
�مل�ضت�ضفيات،  د�خل  �لم��ت  تكد�ص 

�مريكية. �عالم  و�ضائل  عر�ضت  كما 
هذه  من  جزء�  �ن  �خلرب�ء  ه�ؤلء  ويعترب 
�د�رة  بكيفية  يتعلق  كارثية  �حلالة 
هي  �ملتحدة  فال�ليات  �لزم��ة،  ه��ذه 
ملي�ن  يبلغ  جي�ص  لديها  �لتي  �لدولة 
ت�ضتطيع  ول  ع�ضكري  �مللي�ن  ون�ضف 
�ل��قية  و�للب�ضة  �لكمامات  ت�ؤمن  �ن 
�لتي  �ملتحدة  �ل�ليات  �لطبي،  للقطاع 
ت�ضتطيع  ول  ن�وي  ر�أ�ص   4000 لديها 
ولي��ات��ه��ا  يف  �ل��ل��ق��اح��ات  ت���ؤم��ن  �ن 

. خلم�ضني �
�ملتحدة  �ل�ليات  �ن  �خلرب�ء  وي��ضح 
على  دولر  مليار   790 تنفق  �لتي 
�ل�ضحي  قطاعها  �لت�ضلح  م����زن��ة 
 17 لديها  �ملتحدة  �ل�ليات  و�ن  مدمر، 
حتدد  �ن  ت�ضتطع  ومل  ��ضتخبار�تي  جهاز 
�ىل  �لنظر  وعند  �ملر�ص،  تف�ضي  �ضاعة 
�ملتحدة  �ل�ليات  يف  يح�ضل  ما  كل 
فالناجت  فيها،  حتدث  �لتي  و�لخفاقات 
وعلى  �لت�ضلح  على  �نفقت  �نها  ه� 
�لعق�بات  وع��ل��ى  و�ل��دم��ار  �حل���روب 
�حلكام  و���ض��ع  وع��ل��ى  �لنف�ذ  وع��ل��ى 
د�خل  �لن�ضان  ن�ضيت  لكنها  �ضاء  و�لروؤ

وخارجها. �ملتحدة  �ل�ليات 
حقيقيا  �رص�عا  هناك  �ن  يرون  �خلرب�ء 
�ملتحدة  �ل�ليات  د�خل  �لي�م  م�ج�د 
يق�دها  �لتي  �لفدر�لية  �حلك�مة  بني 
على  �ملمتدة  و�ل�ليات  تر�مب  �لرئي�ص 
و��ضحا  يبدو  ما  وهذ�  �مريكا،  م�ضاحة 
�ل�ضحفية  و�مل�ؤمتر�ت  �لت�رصيحات  يف 
هذه  وحكام  م�ض�ؤول�  يعقدها  �لتي 
ني�ي�رك  ولية  وبالخ�ص  �ل�ليات 
حتميل  م���دى  ت��ب��ني  ح��ي��ث  وغ���ريه���ا، 
تر�مب  �لرئي�ص  �ل�ليات  هذه  حكام 
و�ضلت  �لتي  �لخفاقات  م�ض�ؤولية 

�ملتحدة. �ل�ليات  �ليها 
�ب��رز  �ن  ي��رون  �ضيا�ضي�ن  حملل�ن 
ه�  �ملتحدة  �ل���لي��ات  يف  يجري  م��ا 
�ضخ�ضيا  لرت�مب  �مل�ض�ؤولية  حتميل 
لل�باء  �ل�ضتجابة  يف  ت��ر�خ��ى  ن��ه  ب��اأ
�ل�ضتخبار�ت  �جهزة  �ن  �عتبار  على 
�ضهر  منذ  م�ضبقا  �بلغته  �لمريكية 

بامكانية  �ملا�ضي  يناير  �لثاين/  كان�ن 
ح�ضب  �ل�ضني  من  �نتقال  �ل�باء  تف�ضي 
ولكنه  عليها  ح�ضل��  �لتي  �ملعل�مات 
لة  �مل�ضاأ هذه  �ن  و�عترب  �لمر  هذ�  جتاهل 
على  �حلفاظ  ه�  همه  كل  وكان  عادية 
و�لور�ق  �ل���ض��ه��م  ���ض���ق  ت�ضاعد 
كان  ما  وهذ�  �ضرتيت  وول  يف  �ملالية 
عن  حديث  �ي  �ن  يعتقد  وك��ان  يهمه 
�ل�ليات  يف  �ل�باء  هذ  مثل  تف�ضي 
�ض�ق  على  �ضلبا  �ضينعك�ص  �ملتحدة 

�نهياره. �ىل  ي�ؤدي  وقد  �ملال 
�ملتحدة  �ل���لي��ات  يف  �لقائم  �لنظام 
مالية  و�لر�أ�ص  م��ايل،  ���ص  ر�أ نظام  ه� 
تهتم  ما  مبقد�ر  �لفر�د  مب�ضري  تهتم  ل 
وه��ذ�  ث��رو�ت��ه��ا،  ومر�كمة  باأرباحها 
�ل�ليات  يف  مالية  �لر�أ�ص  دي��دن  ه� 

�ملحللني. بح�ضب  �وروبا،  ويف  �ملتحدة 
�ن  يرون  �ملت�ضارعة  لالحد�ث  مر�قب�ن 
�خلارج  من  �ملتحدة  �ل�ليات  �ض�رة 
تتحدث  ول  وكارثية  �ضاوية  ماأ تبدو 
متمكنة  عظمى  دول���ة  ���ض���رة  ع��ن 
تتبجح  �ل�����ض��اب��ق  يف  ك��ان��ت  وق���ادرة 
�مل�ضاعي  تق�د  نها  باأ �ضمعتها  وكذلك 
كانت  فعندما  �لدولية،  و�لت�جهات 
�لكربى  �لطبيعية  و�لك��رث  �ملاآ�ضي 
تزعم  كانت  �ملتحدة  فال�ليات  حتدث 
�ل�حيدة  ه��ي  ن��ه��ا  ب��اأ تتبجح  ود�ئ��م��ا 
�لدويل  �لت�جه  هذ�  قيادة  على  �لقادرة 
�لل�ج�ضتية  �لقدرة  با�ضتخد�م  لالنقاذ 
�جلي��ص  وك��ذل��ك  �لهائلة  و�لم�����ل 

. �ضة ملكد �
فالعامل  �ملر�قبني،  بح�ضب  �لي�م،  لكن 
يتهرب  وه���  ت��ر�م��ب  �لرئي�ص  ي��رى 
ملعب  يف  �ل��ك��رة  �ل��ق��اء  وي���ح���اول 
ل�م  ع��رب  د�خليا  غ��ريه،  وي��ل���م  غ��ريه 
حيلة  ه�  يحدث  ما  باأن  �لدميقر�طيني 
وبعد  لالنتخابات،  للتح�ضري  منهم 
�مل��د  نق�ص  ب�ضاأن  �وباما  يل�م  ذلك 
�ل��قية  و�مل��الب�����ص  �لكمامات  مثل 
��ضا�ضيا  ي��ع��ت��رب  �ل���ذي  و�ل��ف��ح�����ص 
�لتنف�ص  �جهزة  يف  و�لنق�ص  وج�هريا 
ت�جيهه  �ىل  بال�ضافة  �ل�ضطناعي، 
�ل�ضحافة  �ىل  ���ض��ت��م��ر�ر  ب��اإ �لت��ه��ام 

مزيفة. �ضحافة  نها  باأ �لليرب�لية 
ب��ر�أي  ت��ر�م��ب،  فيحاول  خارجيا  �م��ا 
�للبا�ص  ك���رون��ا  ل��ب��ا���ص  �إ �مل��ر�ق��ب��ني، 
�ل�����ض��ي��ن��ي و�ع���ط���اءه ه���ي��ة ول���ن 
ب�مبي�  فعله  م��ا  وه��ذ�  و�ضخ�ضية، 
�ي�����ض��ا، وب��ع��د ذل��ك رم��ى �ل��ك��رة يف 
و�،  تباطاأ نهم  باأ �لوروبي  �لحتاد  ملعب 
ت�ضد،  فرق  �ضيا�ضة  ��ضتخد�م  وحاول 
�لقادمني  �ن  وقال  بريطانيا  عزل  نه  باأ
لي�مني،  �لبقاء  ميكنهم  بريطانيا  من 
�ل��ك��رة  ي��رم��ي  ر�ي���ن���اه  �لخ���ري  ويف 
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  ملعب  يف 

�ل�ضني. جلهة  تنحاز  بانها  و�تهمها 
ق/د
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بقلم / �أ . خل�سر . بن يو�سف 
---------------- 

و�ل��ذي  �مل��ح��ا���رص  ��ضتفا�ص  وق��د 
عرب  �ل��ف��ي�����ض��ب���ك  م��ط��ي��ة  ج��ع��ل 
عديد  ع��ن  ل��الإج��اب��ة  �لتعليقات 
وبع�ص  و�ل�ضتف�ضار�ت  �ضئلة  �لأ
�أخذت  �لتي  و�لإ�ضكاليات  �لنقاط 
بحيث  �لتك�ينية  �ل�ر�ضة  طابع 
�ملقايي�ص  على  مفت�حا  �لنقا�ص   كان 
�لطفل   مل�رصح  �لكتابة  بفن  �ملرتبطة 
�ملرتبطة  �ملحاور  �لرد على  مركز� يف 
�ملختلفة  �لكتابة  �ضاليب  �أ  ، من  بكل 
�لطفل  م�رصح  ن��ع  �أ  ، �لطفل  مل�رصح 
ماهية   ، �لطفل  م�رصح  جمه�ر   ،
عمل  لإخ���ر�ج  �مل�����ض��اع��دة  �ل��ف��ن���ن 

لالأطفال م�رصحي 
قال  و�لع�رصين  �لثالث  �لعدد  �ضيف 
ب��د�ع��ي  �إ عمل  �لطفل  م�رصح  ب��اأن 
نف�ضه  �ل�قت  يف  وه���   ، بطبيعته 
و�لقيم  و�ملفاهيم  للثقافات  �ختز�ل 
وجمم�عة  �مل�ضتقبلية  و�لطم�حات 
لالأطفال  �ملقدمة  دبية  �لأ نتاجات  �لإ
خ�����ض��ائ�����ض��ه��م  ت���ر�ع���ي  �ل���ت���ي   ،
 ، من���ه��م  وم�ضت�يات  وح��اج��ات��ه��م 
�ضاأن   ، حقيقية  م�هبة  يتطلب  مما 
�ضلب  من  ينبع   ، �أ�ضيل  ب��د�ع  �إ �أي 
�إىل  يهدف  �لذي   ، �لرتب�ي  �لعمل 
وتق�ية   ، �لأط��ف��ال  معارف  تنمية 
ح�ضهم  و�إغناء   ، �لعقلية  حماكماتهم 
على  �عتماد�  و�ل���ج��د�ين  �جلمايل 
�ض��ء   ، ب��الأط��ف��ال  �خلا�ضة  �للغة 
م  �أ �ض�رة  �أم  كتابة  �أم  كالمًا  �أكانت 
جميع  وي�ضمل  متثياًل  م  �أ م��ضيقى 
من   ، ب��الأط��ف��ال  �ملتعلقة  �جل����ن��ب 
 ، و�ملح�ض��ضة  �مللم��ضة  �ضياء  �لأ

�ملجردة. و�ملفاهيم  �لقيم  �إىل 
�حلديث  �إن  بالق�ل  �أ�ضاف  �ملتحدث 
مبا  نهتم  يجعلنا  �لطفل  م�رصح  عن 
ل  �لطفل  نح�  �مل�رصح  على  يجب 
�مل�رصح   نح�  �لطفل  على  يجب  مبا 
نح�  �ل��ك��ات��ب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  مب��ا  �أو 
يف  ي��ر�ع��ي  �أن  يجب  فه�  �لطفل 
و�أن  �لطفل  م�ضت�ى  للغته  �ختياره 
�لبعد  �ل��ل��غ���ي  بنائه  يف  ي��ر�ع��ي 
من  �أي�ضا  و�لغم��ص  �لتعقيد  عن 
مبعنى  �لعمل  يف  �لفني  �لبناء  خالل 
عدة  ه��ن��اك  �أن  �أي  و�ض�حا  �أك��ر 
�لكاتب  على  يتحتم  مبا  �عتبار�ت 
وهي  ير�عيها  �أن  �لطفل  مل�����رصح 
�لب�ضاطة  �ل������ض���ح  �ل�ضال�ضة   :
ناحية  من  طبعا  ثارة  و�لإ �لت�ض�يق 
�ضكال  و�مل��ض�ع  �لعمل  �ضياغة 

. وم�ضم�نا 
�ل�ضيد  �أك���د  �ل�ضياق  نف�ص  ويف 
�ن��ط��الق��ا م��ن ك��ل ما  ن���ه  �أ ح��اف��ظ 
للطفل  للكاتب  �ملطالبة  تاأتي  �ضبق 
�لطفل  م�رصح  م��ض�عات  بانتقاء 
على  ت�ضاعد  �أن  نها  �ضاأ من  �لتي 
و�أخالقيا  وفكريا  ح�ضاريا  �رتقائه 
مبعنى  وتقاليدنا  ديننا  ح��دود  يف 

للطفل  �ملعريف  �جلانب  تنمية  �آخ��ر 
لغ�ية  ب���روة  م����د�ده  �إ ط��ري��ق  ع��ن 
و�لذ�كرة  �لتفكري  وتنمية   ، هائلة 
�لأ�ضباب  ربط  على  بالقدرة  لديه 
�للفظية  �لعي�ب  ومعاجلة   ، بالنتائج 
كاخلجل  �لنف�ضية  م���ر�����ص  و�لأ
تنمية  وكذلك   ، وغريها  ة  تاأ و�لتاأ
و�لبناء  �ل��ه��ادف  لديه  �لنقد  روح 
و�لرديء  �جليد  بني  �لتمييز  يف  وذلك 
و�لتكييف  �حلياة  فهم  على  وتعليمه 
نية  �لآ ومتغري�تها  ومتطلباتها  معها 
�جلمال  لتحقيق  �جلمالية  وحتقيق 
وذوقه  نتاجه  و�إ �ضل�كه  يف  �لنف�ضي 
�لتعليم  �إىل  وت�جيهه  ذوقه  وتربية 
وتع�يده  �لتعبريية  قدرته  وتنمية 

�لطالقة   على 
�مل�ؤلف  �أ�ضاف  نف�ضه  �حلديث  ويف 
م�رصح  �أهمية  �أن  حافظ  �مل�رصحي 
يفيد  جماليا  ن�ضاطا  ك�نه  يف  �لطفل 
وزي��ادة  �لعامة  �لثقافة  تنمية  يف 
و�ملعل�مات  و�مل��ه��ار�ت  �خل���رب�ت 
ف�����ض��ال ع���ن ت��ر���ض��ي��خ �ل��ت��ج��رب��ة 
�لطفل...  �ضخ�ضية  �ضمات  و�إغناء 
�إجناز  ب�ضدد  نحن  نهائية  وكنتيجة 
�إ�ضرت�تيجية  خلطة  �لتاأ�ضي�ضي  �جلهد 
ن�ضانية  �لإ �ل�ضخ�ضية  بنية  ب�ضاأن 
ن�ضان  �لإ بنية  ثمَّ  ومن  �مل�ضتقبلية 
ر�ضم  �آخ��ر  با�ضطالح  �أو  �ملجتمع 
�لعامة  ن�ضاين  �لإ �ملجتمع  �ض�رة 
�ضماتها  ن�ضنة  �أ يف  غنية  بطريقة 
و�ض��ب  وج�دها  �ضحية  يف  وطيدة 
ذ�ته  �ل�قت  يف  م�ضتنكر�  �ل�ضل�ك 
�لطفل  مب�رصح  معرفة  بال  بيتا  نَّ  �أ
بال  وجمتمعا  م�رصح  بال  ومدر�ضة 
م�ؤ�ض�ضات  جميعا  هي  للطفل  م�رصح 
مهامها  د�ء  �أ يف  ناق�ضة  �جتماعية 
�لطفل  ل�ضخ�ضية  لي�ص  �لبنائية 
ن�ضان  �لإ ل�ضخ�ضية  ب��ل  فح�ضب 
يف  ثمَّ  ومن  �لزمن  قابل  يف  �لبالغ 
لبناء  وظيفية  �أدو�ت  ��ضتثمار 
طف�لته  منذ  له  بالتاأ�ضي�ص  ن�ضان  �لإ

 .. ق�له   ح�ضب 
�مل�����رصح  م��ن��ت��دى  �ضيف  �أع���اب  و 
�لطفل  فن  �أ�ضماه  ما  غياب  �ل�طني 
 : قائال   ، �لعربي  بد�ع  �لإ خارطة  من 
�لعربي  �ل�طن  يف  لالأطفال  �مل�رصح 
عدميي  �أو  �مل��هب  �إن�ضاف  على  يتكاأ 
قال  و  كتاب  و  خمرجني  من  �مل��هب 
حقيقية  كارثة  نه  �أ �لعبارة  ب�رصيح 
نهاية  منذ  فالطفل  �ملفاهيم  بكل 
حما�رص�  يعي�ص  �لع�رصين  �ل��ق��رن 
وم��ت��غ��ري�ت  �ضيا�ضية   ب��اأح��د�ث 
و  �للحظة  ب��ني  وم��ت��ج��ددة  ج��دي��دة 
ل  �لطفل  ب��اأن    : م�ضيفا  �أخ���رى 
عامل  على  ت�ضتند  �أعمال  فى  يثق 
�لعربي  �مل�رصح  لفقر  نظر�  �لف�ضاء 
فالطفل   ، �مل�رصح  مايكن�ضت  فى 
يخدع  ل  وج���ريء  ذك��ى  م�ضاهد 
مفادها  ن�ضيحة  م��ق��دم��ا  ب�����ض����ه 
يجب  ل  �لطفل  م�رصح  ن�ص  �أن  
وعلى  متحركا  بل  ثابتا  يك�ن  �أن 

ليغري  يجل�ص  �أن  ل��ف  و�مل���ؤ �ملخرج 
�أو  مم��ل  م�ضهد  بحذف  �لن�ص  ف��ى 
ط�يلة  �أغنية  و  �أ �ضخيفة  حركات 
يف  �لرتب�ي�ن  ف�ضل  ب��اأن  و�أ���ض��اف 
لي�ص  لأن  �ل��ط��ف��ل  م�����رصح  ت��ق��دمي 
�إىل  ويلج�ؤون  بد�ع  �لإ م�هبة  لديهم 
�لك�ميدي  خا�ضة  �لكبار  م�رصح 
نظره  وجهة  من  ي��رى  و  لل�ضحك 
من  قليل  �لطفل  م�رصح  مك�نات  �أن 
بني  و�حلركة  �لفن  من  كثري  �لفكر 

حم�ض�بة  و�لفن  �لفكر 
مفتاح  خل�ف  للدكت�ر  �ل  �ض�ؤ يف  و 
يف   : حافظ  �لعدد  ل�ضيف  به  ت�جه 
�أن�ضار  بني  وقع  �لذي  �جلدل  خ�ضم 
�لكتابة  يف  �لعامية  و  �لف�ضحى 
للف�ضل  كتابتك  �رص  ما  �مل�رصحية 
ن��ا  �أ حبيبتي  م�رصحية  م��ن  �لأول 
�لف�ضل  و  �لعامية  باللهجة  م�ضافر 

بالف�ضحى؟  منها  �لثاين 
 .. مفتاح  دكت�ر   : حافظ  �ل�ضيد  رد 
و�لكبار  �لأطفال  م�رصح  بني  جمعت 
يف  م�����رصوع  ���ض��اح��ب  ك��ن��ت  لأين 
للكبار  م�ضاريع  ثم  لالأطفال  �لكتابة 
�ل��رت�ث  و  �لتاريخ  و  �مل�رصح  منه 
و  �لك�ميدي  �مل�����رصح  و  �ل��ع��رب��ي 
�لن�ض�ر  �مل�رصح  و  �لتجريبي  �مل�رصح 

درمتا �لزينة  و 
خل�ف  قدمه  �أي�ضا  �آخر  �ل  �ض�ؤ يف  و 
بني  حافظ  �ل�ضيد  ي�فق  كيف    :
م�رصح  يف  �ل��در�م��ي  �ل�رص�ع  بناء 
�لنف�ضي؟ �لت��زن  مر�عاة  و  �لأطفال 
يحتاج  �لدر�مي  �ل�رص�ع   : رده  كان 
�لتمهيد  مثل  )�ضنعة(  حرفية  �إىل 
�ضديقه   .. فخ  يف  لل�ق�ع  للبطل 
�لكبار  م�رصح  ..فى  نقاذه  �إ يحاول 
لي�رصب  خمر  معه  �ل�ضديق  يذهب 
�لقلعة  يف  �ل�ضجن  ويدخل  �حلر��ص 
يف  �مل���ق��ف  نف�ص  �ضديقة  ل��ف��ك 
�لبطل  ���ض��دي��ق  �لأط��ف��ال  م�����رصح 
ي�ضحذ  عج�ز  رج��ل  ث���ب  يرتدى 
�ضديقه  وينقذ  �لقلعة  يدخل  حتى 
�لتميز  على  قادرة  �لكبري  نف�ضية  �أن 
نف�ضية   .. ونتائجها  �جل��رمي��ة  ب��ني 
يذبح  �ضكينا  �ضاهد  ذ�  �إ �لطفل 
نها  باأ وعى  دون  هذ�  �ضيفعل  �حلر��ص 
فى  �لهاليل  زيد  ب�  �أ جعلت  جرمية.. 
حيلة  �ضاحب  لالأطفال  م�رصحيتي 
ويقتل  �ل�ضيف  مي�ضك  �أجعله  ومل 

�مللحمة فى  كما  �ل�قت  ط��ل 
كل  عن  حافظ  �ل�ضيد  �أج��اب  قد  و 
�ضرب  بكل  له  قدمت  �لتي  �ضئلة  �لأ
وح�ض�ره  تفاعله  خالل  من  جدية  و 
مما  �لزمن  من  �ضاعتان  م��د�ر  على 
مل�رصح  �لبارزة  �لأهمية  على  يدل 
م��ض�عًا  منه  جعلت  �لتي  �لأطفال، 
دباء  �لأ و  �لكّتاب  من  �لعديد  �ضغل 
عاتقه  على  �أخ��ذ  قد  و   ، �لعامل  يف 
و�لتط�ر  �حل�ضاري  �لركب  م�ضايرة 
�ملختلفة  ل��نه  �أ و  باأ�ضكاله  �لأدبي 
و  �لكَتّاب  من  كبري  عدد  �آمن  فقد   ،
�لأطفال،  مب�رصح  �ملفكرين  و  دباء  �لأ

�إظهاره  و   ، عليه  �لرتكيز  �رصورة  و 
�إىل  يقف  حتى   ، مميز�ته  و  ب�ضكله 
ي�ضهم  حتى  و  �لكبار،  �أدب  جانب 
هم  �لذين  �ل�ضاعد،  �جليل  خدمة  يف 
�ملرتقب،  �لغد  رجال  و  �لي�م  �أطفال 
ورجاله.   �ملاأم�ل  �مل�ضتقبل  بناة  فهم 
ل��ف  م���ؤ ح��اف��ظ  �ل�ضيد  ���ض��ارة  ل��الإ
�مل�رصحية  �ملكتبة  ث��رى  �أ  ، م�رصحي 
كتب  كما  م�رصحية،   130 من  باأكر 
 ، )�لجتماعي  �ملجالت  خمتلف  فى 
�لك�ميدي  �ل�ضيا�ضي،  �لتاريخي، 
به  خ�ص  ما  جملة  من   ،) و�لأطفال... 
لعدد  جامع  م�ؤلف  �لأطفال  م�رصح 

منها  �لدر�مية،  �لن�ض��ص  من  كبري 
ح�ضن،  �ل�ضاطر  �ضندريال،  للمثال: 
�لأمري،  و  �ضندريال  �لهالل،  زيد  ب�  �أ
جحا،  �أولد  ب��اب��ا،  علي  �ضند�ص، 
قطر  �ل��ب��الد،  ف��ى  ���ض����ح  �ضندباد 

�لعجيب... �ل�ح�ص  و  �لندى 
عديد  يف  �أع��م��ال��ه  عر�ضت  ق��د  و 
كذلك  خ�ضت  و  �لعربية،  �ل��دول 
ب��ع��دي��د �ل��در����ض��ات �لأك��ادمي��ي��ة، 
�لبحث  و  �ل���ض��ت��غ��ال  د�ئ���م  ه���  و 
بامل�رصح  �ملرتبطة  �مل���ضيع  على 
و  �ل�ضيا�ضي  �مل�رصح  و  �لتجريبي 

. . �لرو�ية.

�ل�سقيقة دولة م�سر، و�لذي ن�سط  " من  " �ل�سيد حافظ  �مل�سرحي  �ملوؤلف   ، للعدد )23(  �أم�س و�لتي خ�س�ست  �سهرة   TNA Forum �لوطني �جلز�ئري  �مل�سرح  ��ست�ساف منتدى 
م�سرح  �أنو�ع وجمهور  �ل�سغري، وعن  للمتفرج  �ملوجهة  �لن�سو�س  �الأ�ساليب يف  �لرتكيز على  منه  ، يف حماولة  �لطفل  م�سرح  �لكتابة يف  فنيات وماهية  تفاعلية حول  �سكل ور�سة  �لعدد يف 

�لفنون...  �لتمثيل على خمتلف  �لنوع من �الأد�ء  �لطفل ، وحول تفتح هذ� 

�لطفل م�سرح  يف  �لكتابة  وماهية  فنيات  حول  تفاعلية  ور�سة  عرب  �ل�سقيقة  م�سر  من  حافظ  �ل�سيد 

�الأزمنة  �لكون ..كل  ، هناك م�سرح  �لطفل  م�ستقبلي يف م�سرح  �أو  �سائد  لي�س هناك   

�مل�سابقة مفتوحة �إىل غاية 30 �أفريل �جلاري لفائدة �لر�سامني وم�سممي 
�لغر�فيك

�ملتحف �جلز�ئري لل�سينما ينظم م�سابقة 
�أح�سن مل�سق فيلم �سينمائي

لل�ضينما  �جل��ز�ئ��ري  �ملركز  �أطلق 
فيلم  مل�ضق  ف�����ض��ل  �أ م�ضابقة 
�ملركز  �أ�ضدره  بيان  وفق  �ضينمائي 
 30 غاية  �إىل  مفت�حة  �مل�ضابقة 
�لر�ضامني  لفائدة  �جل��اري  �أفريل 
حيث  �ل��غ��ر�ف��ي��ك  وم�����ض��م��م��ي 
�مل��ل�����ض��ق  ي��ك���ن  �أن  ي�����ض��رتط 
فيلم  لإ�ضهار  �أ�ضليا"  "�بتكار� 
�أن  ميكن  كما  دويل  �أو  ج��ز�ئ��ري 
ملل�ضق  �أ�ضلية"  "ن�ضخة  يك�ن 
م�ضه�ر  �أجنبي  و  �أ جز�ئري  لفيلم 
�ضخ�ضية"  "مل�ضة  حتمل  �أن  على 
للم�ضابقة.ويجب  �ملر�ضح  للم�ؤلف 

ن�ضخة  �إر���ض��ال  �ملتقدمني  على 
�لعن��ن  على  �أعمالهم  من  رقمية 
�لتابع  لل�ضينما  �جلز�ئري  �ملتحف 
ثالث  �أف�ضل  للمتحف.و�ضتت�ج 
عامال   15 �ل  بني  من  مل�ضقات 
�لفائزين  �أ�ضماء  �لأو�ئل.و�ضتعلن 
للمتحف  �لل��ك��رتوين  �مل�قع  يف 
�أي�ضا  و�ضيتم  لل�ضينما  �جلز�ئري 
مل�ضقا   15 ف�����ض��ل  �أ ع��ر���ص 
عرب  �ضينما  وبقاعات  باملتحف 
�جلز�ئر  للمركز  تابعة  �ل�ليات 

. لل�ضينما
ق/ث
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ماذ� يعني �الإعالن؟.
علينا  �أن  يعني  ل  )�جل��ائ��ح��ة(  �إع���الن 
�لطعام  نخزن  �أن  يجب  �أنه  �أو  �خل���ف، 
�لفريو�ص  �أن  يعني  ل  كما  و�لكمامات، 
ول  فتكا،  �أكر  �أو  عدوى  �أكر  �أ�ضبح 
فا�ضلة،  معه  للتعامل  �لعاملية  �جله�د  �أن 
�ل�ضحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �أكد  وقد 
كلمة  لي�ضت  )�جلائحة  �أن  حديثه  يف 
�إنها  لم��ب��الة..  �أو  بخفة  لال�ضتخد�م 
�أن  ميكن  ��ضتخد�مها،  �أ�ضيء  �إذ�  كلمة 
غري  قب�ل  �أو  معق�ل،  غري  خ�فا  ت�ضبب 
مربر باأن �لقتال قد �نتهى، مما ي�ؤدي �إىل 
معاناة وم�ت غري �رصوريني(، و�أ�ضاف 
جائحة  باأنه  �ل��ضع  )و�ضف  �أن  �أدهان�م 
�لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  تقييم  يغري  ل 
�لفريو�ص..  هذ�  ي�ضكله  �لذي  للتهديد 
�إنه ل يغري ما تق�م به �ملنظمة، ول يغري 

ما يجب �أن تفعله �لدول(.
�ضببه  وب��اء  قبل  من  ن�ضهد  )مل  وق��ال 
�أول جائحة ي�ضببها  فريو�ص تاجي، فهذه 
�أي�ضا  ن�ضهد  )مل  م�ؤكد�  تاجي(،  فريو�ص 
من قبل جائحة ميكن �ل�ضيطرة عليها، يف 
تعني  �إيجابية  �إ�ضارة  يف  �ل�قت(،  نف�ص 

لل�ضيطرة و�ملكافحة، قابل  �ملر�ص  �أن 
لي�ضت  )هذه  �أن  �ملنظمة  مدير  �أ�ضاف  و 
�أزم��ة  �إنها  عامة..  �ضحة  �أزم��ة  جم��رد 
�أن  يجب  لذلك  ق��ط��اع،  ك��ل  �ضتم�ص 
ي�ضارك كل قطاع وكل فرد يف �ملعركة(.

هل حان وقت �لهلع؟.
�أن �لإعالن عن فريو�ص ك�رونا  �حلقيقة 
�إىل  ي��دع���  �أن  ي��ج��ب  �أم���ر  كجائحة 
يتعامل  �لعامل  �أن  يعني  �إذ  �لطمئنان، 
ط�ر  يف  وه���  بجدية،  �مل��ض�ع  مع 
معه،  للتعامل  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ 
�لعامل  �أن  �أدهان�م  ت�رصيحات  وت�ؤكد 
�جلائحة،  هذه  على  �ل�ضيطرة  على  قادر 
�إنه  قال  �إذ  للهزمية،  قابل  �لفريو�ص  و�أن 
هذه  م�ضار  تغري  �أن  �لدول  جلميع  )ميكن 
�إذ� �كت�ضفت �لدول، و�ختربت،  �جلائحة.. 
)�لإ�ضابات(،  وعاجلت، وعزلت، وتتبعت 
ف��اإن  لال�ضتجابة،  �أف��ر�ده��ا  وح�ضدت 
�لدول �لتي لديها عدد قليل من �حلالت 
ت�ضبح  �أن  من  �حلالت  تلك  منع  ميكنها 
جمم�عات، و�أن ت�ضبح هذه �ملجم�عات 
و�أ�ضاف  �ملجتمع(،  �إىل  م�ضدر� لالنتقال 
ميكن  �أنه  �أثبتت  �لدول  من  )�لعديد  �أن 

�لفريو�ص و�ل�ضيطرة عليه(. قمع هذ� 
تعايف ع�سر�ت �الآالف:

فريو�ص  م��ن  تعافى   ، �ل��ي���م  وح��ت��ى 
�ألف �ضخ�ص، وه�   67 ك�رونا �أكر من 
عدد  �ضعفا   15 من  باأكر  يف�ق  عدد 

�ل�فيات،
مكي  يحيى  �لدكت�ر  دعا  �أي��ام،  وقبل 
�لفريو�ضات  ق�ضم  رئي�ص  �مل�ؤمن  عبد 

�لطبي  �ملعهد  يف  و�ل�رصطانية  �لتنف�ضية 
�جلامعي  للم�ضت�ضفى  �لتابع  �لفرن�ضي 
�لفرن�ضية  لي�ن  مبدينة  برنار"  "كل�د 
�إىل  نت-  للجزيرة  خا�ص  ت�رصيح  -يف 
عدم �لته�يل من خط�رة �لفريو�ص، لأن 
دون  من  متاما  منه  �ضف��  �ملر�ضى  �آلف 

�لطبيعية. �ملناعة  �أجهزة  بف�ضل  �أدوية 
�أي�ضا،  نت  للجزيرة  خا�ص  ت�رصيح  ويف 
�لأم��ر����ص  يف  �لخت�ضا�ضية  قالت 
برمنغهام  بجامعة  و�حل��ادة  �لباطنية 
�ضيف  �أب�  نهال  �لدكت�رة  �لربيطانية 
ك�رونا  بفريو�ص  �ل�فيات  ن�ضبة  �إن 
ن�ضبة  ب��اأن  علما  و3%،   2 بني  ت��رت�وح 
ولهذ�   ،10% كانت  "�ضار�ص"  وفيات 
على  �لتاأكيد  مع  �لنا�ص  طماأنة  يجب 
�أكر  �لهتمام  خالل  من  �ل�قاية  �أهمية 

�ليدين، وغ�ضل  بالنظافة 
"علينا  �أن  نهال  �لدكت�رة  و�أ�ضافت 
�ل��ت��ع��ام��ل ب��ه��دوء و�ط��م��ئ��ن��ان، مع 
�ل�ضحة  وز�ر�ت  بت��ضيات  �للتز�م 
وعدم  بلد�ننا،  يف  �لطبية  و�لهيئات 
حماولة  مثل  خاطئة  ب�ضل�كيات  �لقيام 
�ل�ضتماع  �أو  و�لأدوية  �لأغذية  تخزين 

لل�ضائعات".
و�ل�ضحية  �ل�ضحيحة  �ل�ضتجابة 
مدير  خل�ضها  ك�رونا  فريو�ص  ملكافحة 
حديثه  ختام  يف  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة 
للقيام بالأم�ر  بجملة )نحن يف هذ� معا 
م��طني  وحماية  بهدوء،  �ل�ضحيحة 

�لعامل.. �إنه �أمر ممكن(.
�لأمم  تتعر�ص  �أن  �لله  �إر�دة  �ضاءت  لقد 
�جتاح  �لذي  ك�رونا،  فريو�ص  وباء  �إىل 
يف  متثلت  �ضحية  ك��رث  و�أوقع  �لعامل 
مئات  ومر�ص  �لآلف،  ع�رص�ت  وف��اة 
وجر  �لآخرين،  �لأ�ضخا�ص  من  �لآلف 
و�ضيا�ضية  �جتماعية  تد�عيات  عليها 

خطرية". و�قت�ضادية 
�لعاملية  �ل�ضحة  بعثة  رئي�ص  ه�  فها 
بال�ضني ي�رصح قائال: )ل ي�جد �ضخ�ص 
فاإذ�  �ل�ضباب(،  حتى  ك�رونا  من  �آمن 
وحدهم  فقط  �ل�ضن  كبار  �أن  نعتقد  كنا 
ب�ضبب فريو�ص ك�رونا،  للم�ت  عر�ضة 
)برو�ص  �أكده  ما  وهذ�  خاطئ،  فاعتقادنا 
�ل�ضحة  منظمة  بعثة  رئي�ص  �أيل��رد(، 
�لعاملية فى �ل�ضني �لذي قاد فريق تقييم 
قال  حيث  �ل�ضني،  يف  �ملر�ص  تف�ضي 
�لفريو�ص  من  �آمن  �ضخ�ص  ي�جد  �إنه)ل 
)�ل�ضباب  �أن  م��ن  حم���ذر�ً  �ل��ق��ات��ل(، 
ب�ضبب  مي���ت���ن  ز�ل����  م��ا  و�لأ���ض��ح��اء 

فريو�ص ك�رونا(.
ميل  �لديلي  جريدة  م�قع  وبح�ضب 
 200 من  �أكر  �أ�ضيب  فقد  �لربيطانية، 
دول��ة   170 ح����يل  يف  �ضخ�ص  �أل��ف 
تف�ضي  ب��دء  منذ  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���ص 
ومعظم  دي�ضمرب،  يف  �ل�ضني  يف  �ملر�ص 
جميع  يف  �مل�ضجلة   8000 �ل�  �ل�فيات 
�أو  �ل�ضن  كبار  من  كان��  �لعامل  �أنحاء 
و�ضعف  مزمنة   �أمر��ص  من  يعان�ن 
�أيل��رد،  برو�ص  وق��ال  �ملناعة،  �أجهزة 
هناك  )�إن  �ل�ضني،  يف  �ل�باء  قيم  �لذي 
�لذين  �ل�ضباب  من  باخلطر  ينذر  عدد� 

م�ضيفًا  �ملر�ص(،  م�ضاعفات  من  عان�� 
 30 �أعمارهم  تتجاوز  ل  ا  )�أ�ضخا�ضً �أن 
يهدد  �لذي  �لفريو�ص  من  مي�ت�ن  عاًما 

�حلياة(.
جديدة،  ع��دوى  �جل�ضم  ي��جه  وعندما 
ميكن  مناعية  ��ضتجابة  يبني  ف��اإن��ه 
ي�ضاب�ن  �لتي  �لتالية  �ملرة  تن�ضيطها يف 
بها، لكن مع فريو�ص جديد مثل )ك�رونا 
�لأج�ضام  لديه  �أحد  ل   ،  )2 �ضار�ص   19
يعني  وهذ�  ملحاربته،  �لالزمة  �مل�ضادة 
�أن �أي �ضخ�ص ميكن �أن مير�ص ، حتى ل� 
�ضتاء  مير كل  �أو  جيدة  ب�ضحة  يبدو  كان 
دون �أن يتاأثر بالأنفل�نز� �أو نزلت �لربد.
يف  م�ؤمتر  يف  �أي��ل����رد  �لدكت�ر  وق��ال 
�أن  )�أود  �ل�ضهر  ه��ذ�  من  �ضابق  وق��ت 
�لأ�ضخا�ص  من  �لكثري  هناك  �أن  �أوؤك��د 
و�لأرب��ع��ي��ن��ي��ات  �ل��ث��الث��ي��ن��ي��ات  يف 
ا(،  �أي�ضً مي�ت�ن  �لعمر  من  و�خلم�ضينيات 
�لذين  �لأ�ضخا�ص  لدى  )كان  �أو�ضح  و 
م�ضاحبة  مر�ضية  حالت  من  يعان�ن 
ب�ضبب  �مل���ت  من  بكثري  �أعلى  ن�ضبة 
�لنا�ص مل يكن  �ملر�ص، ولكن يف معظم 
�أنهم  �إىل  ت�ضري  �أخ��رى  منبهات  هناك 

�أن مي�ت�� بالفريو�ص(. ميكن 
�لبلجيكية  �لط��رئ  طبيبة  حذرت  كما 
�إيجنا�ص دمياير، �أنه ل ي�جد �أحد ميكن �أن 
حيث  بالفريو�ص،  �لإ�ضابة  من  يحتمي 
قالت ملحطة �لإذ�عة �لبلجيكية ف.ر.ت، 
�ملر�ضى  من  قلياًل  ع��دًد�  لديهم  )�إن 
�لذين  �أولئك  من  �أكر  وعدد  �مل�ضنني، 
عاًما   50 و   30 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح 
وقالت  بالفريو�ص(،  ب�ضدة  "يتاأثرون 
�ل�ضكاوى،  نف�ص  لديهم  جميعا  )�إنهم 
يف  وبق��  �أ�ضب�ع  مل��دة  مر�ض��  لقد 
�أ�ضيب��  ثم  بالأنفل�نز�،  م�ضابني  �ملنزل 

�لتنف�ص(. و�ضيق  �جلاف  بال�ضعال 
�لأمر��ص  خبري   ، �أوليفر  بر�يان  وقال 
بني  �ل�فيات  )ب��اأن  �لتنف�ضية،  �ملعدية 
يف  �أعلى  تك�ن  �أن  �إىل  متيل  �ل�ضباب 
�إىل  و�أ�ضار  �لعامل(،  بقية  من  �ل�ضني 
يتم  �أنه  يبدو  �ل�ضني ل  )�أن ما حدث يف 
�آخر، من حيث  �لطريقة يف مكان  بنف�ص 
يبدو   ، لالإ�ضابة  عر�ضة  �ل�ضباب  ك�ن 
�أنه يحدث كثرًي� يف �ل�ضني ولكن لي�ص 

كثرًي� يف مكان �آخر(.
ثالثة  هناك  �أن  �ضابقا  ذك��رت  كما  و 
�لفتاك  �لك�رونا  فريو�ص  ح�ل  نظريات 
هل  ع��امل��ي،  وب��اء  �إىل  حت�له  ح��ال  يف 
�ضيمثل تهديد� حقيقيا للب�رصية جمعاء؟.
جديد  من  حتذر  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة 
ك�رونا  لفريو�ص  لقاح  تط�ير  ب��اأن 
م�ض�ؤول  ك�ضف  حيث  عاما،  �ضي�ضتغرق 
تط�ير  �إن  �لعاملية،  �ل�ضحة  مبنظمة  كبري 
لقاح لفريو�ص ك�رونا �ضي�ضتغرق عاما، 
�ل�ضن  كبار  فئة  ي�ضيب  ل  باأنه  من�ها 
منت�ضف  فئة  على  كبري  تاأثري  وله  فقط 
ل��ضائل  �مل�����ض���ؤول  و�أ���ض��اف  �لعمر، 
ع�دة  ه�  �خلطر  �أن  �لعاملية،  �لإع��الم 
�لعزل  رفع  بعد  �أكر  لالنت�ضار  �ملر�ص 
)�لبحث  �رصورة  على  م�ؤكد�  �ل�ضحي 
و�أعلنت  �لإ���ض��اب��ات(،  ع��ن  �ل���دوؤوب 
�أن  تقريرها  يف  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة 
عرب  ك�رونا  بفريو�ص  �مل�ضابني  عدد 
�ضحيته  ور�ح  �أل��ف،   266 بلغ  �لعامل 
ذكرت  كما  �ضخ�ص،  �ألف   11 من  �أكر 
�إ�ضابة جديدة  �ألف حالة   32 �أن  �ملنظمة، 
خمتلف  يف  ت�ضجيلها  مت  بالفريو�ص 
�جلدل  يهد�أ  ل  �ملقابل  يف  �لعامل.  دول 
)ك�رونا(  �لتاجي  �لفريو�ص  �أ�ضل  ح�ل 
دي�ضمرب  يف  تف�ضى  �أن  منذ  �جل��دي��د 
�ل�ضينية،  ووه��ان  مدينة  يف  �ملا�ضي 
حا�ضد� �أرو�ح �لآلف وم�ضيبا نح� ربع 
�لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  �ضخ�ص  ملي�ن 
هذ�  جديد،  من  يرتفع  ز�ل  ما  و�لعدد 
�ل�ليات  بني  وخا�ضة  ت�ضاعد،  �جلدل 
�مل�ضت�يات،  �أعلى  �إىل  و�ل�ضني،  �ملتحدة 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ص  و�ضفه  حيث 
فيما  �ضيني،  ف��ريو���ص  ب��اأن��ه  ت��ر�م��ب 
من  و�فد�  يك�ن  �أن  يف  بكني  ��ضتبهت 
�أن  من  �لرغم  وعلى  �ملتحدة،  �ل�ليات 
�لآن  من�ضغل�ن  و�ملتخ�ض�ضني  �لعلماء 
�لنظر  بغ�ص  �لقاتل،  �ل�باء  هذ�  مبكافحة 
عدم  بع�ضهم  وتاأكيد  م�ضدره،  عن 
فريو�ص  و�أنه  تخليقه  على  دلئل  وج�د 
تعر�ص  “�لن�ضب”،  معروف  “طبيعي” 
�لقدرة  ميتلك  “قاتل”  �إىل  ح�لته  لطفرة 
تقرير�  �أن  �إل  �لب�رص،  �خرت�ق خاليا  على 
�ملتخ�ض�ضة  �لأمريكية  �ملجلة  ن�رصته 

�ملزيد  �ألقى  بر�ضانتها،  �ملعروفة  )ناتري( 
من �لنار على زيت “نظرية �مل�ؤ�مرة.

 ،2015 12 ن�فمرب  �لتقرير ُن�رص يف  هذ� 
يف  خّلق��  �أمريكيني  علماء  باأن  و�أف��اد 
تاجي  فريو�ص  من  هجينة  ن�ضخة  �ملخترب 
ي�ضبب  بفريو�ص  عالقة  على  للخفافي�ص 
�جلهاز  متالزمة  �أي  “�ضار�ص”،  مر�ص 
قبل  �ملجلة  و�أو�ضحت  �حلادة،  �لتنف�ضي 
فح�ض��  �لعلماء  �أن  �ضن��ت   5 نح� 
حيث  )�ص.ح.�ص014(،  ي�ضمى  فريو�ضا 
�حل�ضان  حدوة  خفافي�ص  يف  عليه  عر 
بني  �لعلماء  ه���ؤلء  وجمع  بال�ضني، 
)�ص.ح.�ص014(  �ل�ضطحى  �لربوتني 
بفريو�ص  وخرج��  �ضار�ص،  فريو�ص  مع 
ببنية  �ل�ضطحي  �لربوتني  زوده  جديد 
�جلهاز  خاليا  �خ��رت�ق  على  ت�ضاعده 
هذ�  �أن  ثبت  كما  �لب�رصي،  �لتنف�ضي 
ل  لكنه  �لفئر�ن،  ي�ضيب  �لفريو�ص 

يقتلها
من  �لعلماء  �قرتب  هل  حال،  كل  على 
�لفتاك  �لفريو�ص  لهذ�  لقاح م�ضاد  �إنتاج 

ك�رونا ؟.
يف  ك�رونا  فريو�ص  تف�ضي  يت�ضاعد 
�أي  بعد  يت�فر  �لعامل، ومل  �أنحاء  خمتلف 
�لفريو�ص  على  يق�ضي  �أن  ميكن  عالج 
لذ�  منه،  �ل�قاية  ي�فر  �أن  ميكن  لقاح  �أو 
�جله�د  و�ضلت  �أين  �إىل  هنا  �ضنناق�ص 
لإنقاذ  �لطبية  �لعالجات  هذه  لت�فري 
متى  و  �ل��ب�����رص،  م��ن  �مل��الي��ني  �أرو�ح 
لفريو�ص ك�رونا؟. لقاح م�ضاد  �ضيت�فر 
تت���ضل �لأبحاث يف هذ� �ل�ضدد ب�رصعة 
20 لقاحا يف ط�ر  فائقة، وثمة �أكر من 
�أحد  و�ضل  وقد  تط�يرها،  على  �لعمل 
على  �لختبار  مرحلة  �إىل  �للقاحات  هذه 
�لتجارب  مرحلة  �جتاز  �أن  بعد  �لب�رص 
عمليات  جُت��رى  حيث  �حل��ي����ن،  على 
�لب�رص  وتاأثريه على  �ختبار مدى كفاءته 
��ضتخد�مه  �ضالمة  م��دى  عن  ف�ضال 
�آخرون  علماء  ويعمل  �إليهم،  بالن�ضبة 
يف بح�ث على لقاحات ما ز�لت �ضمن 
�حلي��نات،  با�ضتخد�م  �ختبارها  مرحلة 
�لب�رص  على  نتائجها  �ختبار  يف  وياأمل�ن 

يف وقت لحق هذ� �لعام.
                                       ..يتبع..

�لتعاون �لدويل لالإ�سر�ع يف �إنتاج لقاح  قبل �أن يتحول �لفريو�س جينيا وي�سعب 
�لق�ساء عليه ولي�س بزرع �لرعب و �خلوف  و �لتهويل بني �الأمم

    عامل �ليوم مير باأزمات وحمن وم�سائب كثرية، لعل منها �أزمة �نت�سار �الأوبئة و�الأمر��س �لفتاكة �لتي تفتك بالب�سر، ومل تكن على �سالف عهدهم، بل 
وتفتك باحليو�نات �لتي يعتمد عليها �لنا�س يف طعامهم، فقد �سمعنا بوباء جنون �لبقر، وحمى �لو�دي �ملت�سدع، و�أنفلونز� �لطيور و�خلنازير، و�الآن وباء 
كورونا �لذي �سرب يف �ل�سني �أواًل، وبد�أ ينت�سر يف �أنحاء �لعامل، وقد حار �لعلماء يف معاجلته وخلف عدًد� كبرًي� من �لوفيات وخ�سائر �قت�سادية، ما جعل 

�لعامل يدق �أجر��س �خلطر وتتو�ىل �جلهود ملحاربته ووقف �نت�ساره، ناهيكم عن �لرعب و�خلوف من نتائجه وما �ألت �إليه.

�جلزء �لر�بع

حممد  �الأمني غــــرنا�س
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1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة 
وحرية التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين 
الضمانات  بكل  األفراد، جيب محايتها  لكل  طبيعي 

الدستورية.
راقية،  حضارية  رسالة  اإلعالم  بأن  وتؤمن   -  3
بيئة  يف  وتزدهر  املجتمعية.  املشاركة  على  تقوم 

تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.
4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، 
ما  فجميع  ولذا  ومهنية.  وموضوعية  حيادية  بكل 
ينشر ال يعرب بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.

من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ارتباطها بضمري الشعب، ومن والئها للحق واحلقيقة، 
ومن متسكها بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون 

واملؤسسات. 
6 -وتؤمن بتحرير اإلعالم من كل أشكال السيطرة 
 ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
فحرية اإلعالم من حرية الوطن، وااللتزام بالدفاع 

عن استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية  ضمانات 
املعلومات  علي  الرقابة  تشجب  لــذا  جمتمعي. 

وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
أو  احلسابات  وتصفية  املجامالت  يف  اإلعالمية 
أو  الشخصية  ــاءة  اإلس أو  التشهري  أو  االبــتــزاز 
احلقائق خلدمة  تشويه  أو  بتر  من خالل  املعنوية 
غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات والوثائق 
بالسرية،  ستحـاط  اجلريدة  تصل  اليت  واملواضيع 
كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 

تقتضى  اإلعــالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف  األمة  تراث  احترام 
وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع 
القانون الدويل، بني الدول والشعوب، دون حتريض 

أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا 
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  أعناقنا،وإعمال  يف  أمانة 

واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعالمي

1من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم
2األدوات لتحقيق هدف ما

3حرك شيئا داخل فمه o ملل o فائدة حمرمة
4فكرة حول موضوع ما )معكوسة( o نبات ذو زهرة صفراء 

له استخدامات طبية
5تسبب يف حدوث تيار هوائي لطيف o قروض مستحقة 

o نصف تامر
6اشفط السائل قليال قليال من كوب أو حنوه o سائل 

احلياة األمحر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدينة السندباد o جهة اليمني )معكوسة(
9الشخص الذي يراقب سري العمل يف مصلحة ما o اسم 

اجنيب مبعىن يوحنا
10ثالثة متشاهبة o جمموعة أحوال الطقس خالل سنة

أفقــــــــــــــــــي

1أبو االنبياء عليه السالم 
)معكوسة(

2نتعاون بشكل وطيد o ناتج 
املحصول يف هناية يوم عمل

3متهيد يف بداية أي عمل
4قوة وقدرة واحتمال o لباس 

وطين يف اخلليج
5األكثر هيافة o لولو

6قطع لعب من البالستيك أو 
اخلشب عليها جمموعات من 

النقاط o عضو يف الوجه
7عزف غري موجه على العود

8زورق o فاكهة تشتهر هبا اهلند 
ومصر

9اناث الذئب o علو وأنفة
10شخصية تراثية عربية 
ارتبطت بالفانوس السحري

عمــــــــــــــودي 

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: امالأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة

مديرية السكن لوالية ورقلة
NIF :001430019006650

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02
تعلن مديرية السكن لوالية ورقلة عن إطالق إجراء طلب عروض مفتوح بإشتراط قدرات دنيا من اجل :

إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع الترية الوطنية لوالية ورقلة موزعة على حصص التالي:

الطور التعليميعدد السكناتالمؤسساترقم الحصةالبلديةالدائرة

الطور التعليم المتوسط02متوسطة عائشة أم المؤمنين67ورقلةورقلة

 الطور التعليم الثانوي04ثانوية عبد المجيد بومادة68

06المجموع الجزئي 01

الطور التعليم االبتدائي02أحمد زهانة البور69انقوسةانقوسة

02المجموع الجزئي 02

08المجموع الكلي

فعلى الراغبين في المشاركة والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
- المتحصلين على شهادة تأهيل درجة الثالثة )03( فما فوق نشاط رئيسي بناء.

سحب دفتر الشروط حسب الحصص من مقر مديرية السكن )مكتب الصفقات( الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة
أظرفة ملف الترشح و العرض التقني و العرض المالي يجب أن تحوي على الوثائق المشار إليها ضمن المادة 10 من دفتر الشروط

مالحظة هامة: يمكن المشاركة في جميع الحصص وال يمكن منح إال حصة واحدة للمتعهد حسب ترتيب الحصص المعلن عنها.
ويتم تقديم العروض على النحو التالي:

يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل ومقفل بأحكام و اليحمل سوى العبارات التالية :
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 
إنجاز 08/ 200 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
 “ ملف الترشح “

يوضع العرض التقني في ظرف منفصل و مقفل بإحكام و اليحمل سوى العبارات التالية:
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
» عرض تقني »

يوضع العرض المالي في ظرف منفصل و مقفل بإحكام و اليحمل سوى العبارات التالية:
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
» عرض مالي »

و توضع هذه األظرفة )- ملف الترشح، - العرض التقني، العرض المالي( في ظرف رابع مقفل بإحكام ومغفل و يحمل العبارة:
 »ال يفتح اال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض »

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02
إنجاز 200/08 مسكن وظيفي غير قابلة للتنازل لفائدة قطاع التربية الوطنية لوالية ورقلة

)انجاز ...../ 200/08 مسكن حصة رقم: .............. المؤسسة التربوية:.......................(
تودع العروض محمولة لدى مديرية السكن )مكتب الصفقات الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة بحيث حددت مدة تحضير العروض بـ 15 يوما إبتداءا من أول نشر لإلعالن 
عن طلب العروض في الصحف أو النشرة الرسمية لصفقات( المتعامل العمومي, حدد يوم إيداع العروض أخر أجل إليداع العروض إلى غاية الساعة 14:00 سا وإذا صادف 
أخر يوم لتحضير العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فان يوم إيداع العروض يمدد إلى يوم العمل الموالي . المشاركون مدعوون لحضور عملية فتح األظرفة في يوم 

إيداع العروض على الساعة 14:30 سا وذلك بمقر مديرية السكن لوالية ورقلة الكائن مقرها بالحي اإلداري ورقلة
يبقى المتعهدين ملزمون بعروضهم طيلة مدة تحضير العروض زائدة ثالثة أشهر.

  ANEP Nْ 2030000526      التحرير 2020/04/15 

5  

8  

7  

1  

4  

9  

1  

5  

6  

5  

4  

8  9  

2  

7  

3  

6  

2  

8  

3  

7  

8  

3  

9  

4  

4  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

10     09     08     07     06     05     04     03     02     01

حدث يف مثل هذا اليوم
لكرة  �لكويت  منتخب   -  1976
�لقدم يفوز بكاأ�س بطولة �خلليج 

�لر�بعة و�ملقامة يف دولة قطر.
�الإعد�م  حكم  تنفيذ   -  1982
بخالد �الإ�سالمبويل وخم�سة من 
معاونيه بتهمة �غتيال �لرئي�س 
�مل�سري حممد �أنور �ل�ساد�ت.

�لقمة  فعاليات  بدء   -  2018
�لعربية �لتا�سعة و�لع�سرين يف 

�لظهر�ن.
هائل  حريق  �ندالع   -  2019
يف كاتدر�ئية نوترد�م دو پاري 

ي �إىل �نهيار �سقفها وُبرجها،  ُيوؤِدّ
وفرق �الإطفاء تقول باأَنّ �سبب 
ح �أن يكون �أعمال  �حلريق ُيرَجّ

�لرتميم.
�ل�سلطان  �إعد�م   -  1517

طومان باي �آخر �سالطني �لدولة 
�ململوكية، وكان ذلك �إيذ�ًنا 

بانتهاء �لعهد �ململوكي وبد�ية 
تبعية م�سر للدولة �لعثمانية.
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حـدث وال حـرج

مراقبون 
يعلقون:  

م�ساكل 
البنية 

التحتية 
ل تنتهي 
بورقلة 

صـــورة و تعــليق 

رب عائلــة يحــرق منزلــه 
لينتــقم مــن زوجتــه

اأقدم رب عائلة علي حرق منزله العائلي الكائن مقره باحلرا�ص انتقاما من زوجته بعد ن�سوب 
�سجار بينهما، واتخاذها قرار النف�سال عنه وا�سرتجاع الأثاث الذي ا�سرتته مبالها اخلا�ص.

متت متابعة املتهم "ع. ا�سماعيل" بناء على تلقي م�سالح الأمن نداًء من قاعة العمليات بخ�سو�ص 
ن�سوب حريق يف اإحدى املنازل باحلرا�ص، وعلى اإثر ذلك تنقلت عنا�سر الأمن، احلماية املدنية 

وال�سرطة العلمية اإىل املنزل للمعاينة حيث تبني اأن املنزل مكون من طابقني واأن احلريق اندلع 
بالطابق الثاين حيث يقيم املتهم رفقة زوجته وعائلة �سقيقه، وخالل �سماع اأفراد العائلة 

�سرحوا اأن �سبب احلريق يعود ل�سرارة كهربائية وهي نف�ص الت�سريحات التي اأدىل بها املتهم عرب 
كافة مراحل التحقيق، غري اأن حتريات ال�سرطة العلمية ك�سفت عن وجود مادة البنزين داخل 

ال�سقة واأن النريان التهمت اأثاث واأغرا�ص زوجته التي كانت قد غادرت بيت الزوجية وتقيم يف 
بيت عائلتها.

جز�ئريون عالقون بليبيا 
ي�ستنجدون الإعادتهم 

�إىل �لوطن

وجه 3 جز�ئريني عالقني بليبيا ند�ء �إىل 
�ل�ضلطات �لعليا يف �لبالد من �أجل �إعادتهم 

�إىل �أر�ص �ل�طن، ح�ضبما ذكرته �م�ص  
�لثالثاء، تقارير �ضحفية ليبية.

و�أبرز م�قع "تي يف 218" باأن 3 جز�ئريني 
رفقة 84 ت�ن�ضيا عالق�ن يف ليبيا وحتديد� 
مبنطقة "�لعجيالت" بعد �أن �أجربت جائحة 
ك�رونا �ل�ضلطات �لليبية و�لت�ن�ضية غلق 

حدودهما ت�قيا من �نت�ضار �ل�باء. و�أ�ضارت 
�إىل �أن جلنة �لأزمة و�لط��رئ بليبيا ��ضتغلت 

�لظرف و�تخذت مقر كلية �مل��رد �لطبيعية 
بر�أ�ص ي��ضف مكانا لإي��ئهم وتقدمي �خلدمات 

�لالزمة لهم بعد �إجر�ء �لفح��ضات �لطبية 
عليهم .

م�ضيفة �إىل �أن �مل��طن�ن �لعالق�ن نا�ضدو� 
�ضلطات بالدهم بالت���ضل مع �حلك�مة 

�لليبية و�إرجاعهم �إىل م�طنهم معربني عن 
�رتياحهم �لكامل من �خلدمات �لتي قدمت 

لهم من قبل جلنة �لأزمة.

وزير �الأوقاف �مل�سري 
ينهي �جلدل حول 

�ل�سيام يف �سهر رم�سان
�أنهى وزير 

�لأوقاف 
�مل�رصي 

حممد 
خمتار 

جمعة �جلدل 
ب�ضكل نهائي ح�ل �ل�ضيام يف �ضهر رم�ضان 
�لقادم يف ظل جائحة فريو�ص ك�رونا ، وقال 
�إن فر�ضية �ل�ضيام قائمة على غري �مل�ضابني 

بك�رونا

وزير �لرتبية يقوم بزيارة مفاجئة ملقر �لتلفزيون �لعمومي
قام وزير الرتبية الوطنية بزيارة تفقدية مفاجئة، عاين 

من خاللها ظروف ومراحل ت�سجيل الربنامج الرتبوي 
المتحانات  اأق�سام  تالميذ  يخ�ص  الذي  النجاح”،  “مفاتيح 
املدر�سية الر�سمية )اخلام�سة ابتدائي – الرابعة متو�سط ، 
الثالثة ثانوي(.ويعد الربنامج من�سة اإعالمية اعتمدتها 

وزارة الرتبية الوطنية بالتن�سيق مع وزارة الت�سال 
)التلفزيون اجلزائري( يف اإطار جت�سيد خطة الطوارئ 

املنتهجة من طرفها يف �سياق التدابري الوقائية والحرتازية 
ملجابهة فريو�ص كورونا )كوفيد19- واأكد وزير الرتبية 

الوطنية على �سرورة العمل على اإجناح اإجراءات احلجر 
ال�سحي املنزيل من خالل هذه املن�سات الإعالمية التي ت�سمح 

لأبنائنا بالبقاء على ات�سال وتوا�سل مع الدرا�سة.

�سباب من بلدية �لطاهري بجيجل 
ي�سنعون �أجهزة تنف�س ��سطناعية 

قام �سباب من بلدية الطاهري بجيجل ب�سناعة اأجهزة تنف�ص 
ا�سطناعية رفقة طبيب اإنعا�ص وطالب بكلية الطب.

اأجهزة التنف�ص مت �سنعها عن طريق اقنعة الغو�ص مع 
اإ�سافة مو�سالت متت �سناعتها حمليا با�ستخدام طابعة 

ثالثية الأبعاد. الأجهزة اأعطت نتائج جيدة و �ستقلل من 
اأزمة النق�ص قي الأجهزة التنف�سية التي تعاين منها ولية 

جيجل .

ر�أي/
 بقلم: ونا�ص لزهاري  

----------------
عندما ي�ضبح �حد �ملختلني �أعقل من بع�ص �ل�ضباب 

�ملته�رين و �مل�ضتهتزئني بالتز�مات �حلجر يف �ضل جائحة 
�ل�باء �لذي ي�ضهده �لعامل فكرب على ه�ؤلء �أربعا، يحدث 

هذ� يف ولية خن�ضلة، فاملختل عقليا ه� ذلك �ل�ضاب 
�ملعروف با�ضمه خالد وكغريه من �ل�ضباب �ملحرتم فكلما 

حلت �ضاعة �حلجر �ملفرو�ص بال�لية بدء من �ل�ضابعة م�ضاء 
�إل و�ضارع خطاه   متجها �ض�ب �لبيت حيث ي�ضكن دون 

��ضتهتار �أو تنا�ص منه حمرتما بذلك قان�ن �حلجر وكل 
�لتعليمات مدركا �أهميتها ودورها يف جمابهة �لفريو�ص 
وعدم �نت�ضاره و�نتقال عدو�ه من �ضخ�ص �إىل �آخر، كما 

يلتزم من جهة بجانب من �لنظافة ل�ضيما ما تعلق بغ�ضل 
�ليدين ويعيد �لكرة يف كل مرة حني دخ�له �إىل منزل و�لده 
ف�ضال عن �إدر�كه خلط�رة �ل�باء على �مل��طنني وعدم �إتباع 
مثل هذه �لإر�ضاد�ت ��ضتهتار وته�ر، �ألي�ص هذ� بعاقل..؟    

�ألي�س هذ� بعاقل..؟
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دخول كلية �لطب بالن�سبة الأبناء �جلنوب �سيكون مبعدل 14 من 20

�لق�ساء على 3 �إرهابيني و��سرتجاع �أ�سلحة وذخرية بعني �لدفلى و�سكيكدة

من �أخفى �إ�سابته بـ "كورونا" ونقل �لعدوى لغريه فهو �آثم

�ملتوفى بكورونا �سهيد واليجوز للم�ساب بالفريو�س �إخفاء مر�سه  

بن بوزيد يطمئن اجلزائريني ويوؤكد جتاوز املرحلة ال�سعبة

اللجنة الوزارية للفتوى تو�سح:

وزارة ال�سوؤون الدينية تو�سح يف فتوى جديدة : 

لوؤي ي   
----------------------

املطمئن  الأ�سلوب  انتهاج  ال�سحة  وزيــر  اآثــر  و 
"اجلزائر ورغم اأنها كانت قد وجدت  بقوله اإن 
و�سائل  بفعل  له  �سالح  ل  من  و�سع  يف  نف�سها 
مقاومتها ال�سعيفة يف بداية الأمر ،اإل اأن ما مت 
بال�سيطرة  �سمح  ا�ستعجاليه  ب�سفة  ت�سخريه 
الأيام  خالل  �سهدناه  الذي  ال�سعب  الو�سع  على 
 ، بوزيد  بن  للربوفي�سور  بالن�سبة  الأوىل".و 
عليه  ال�سوء  ت�سليط  يجب  موؤ�سر  اأف�سل  فــاإن 
ن�سبيا  املنخف�ص  بــاملــعــدل  املتعلق  ذاك  هــو 
امل�سابني  املر�سى  اأ�سل  من  املالحظ  للوفيات 
خ�سعوا  "الذين  اأن  على  موؤكدا   ، بالفريو�ص 
جيد".و  ب�سكل  تعافوا  قد  بالكلوروكني  للعالج 
التي ميكن  التام  باإجراءات احلجر  فيما يتعلق 
الوزير. ينفها  ،مل  العا�سمة  �سكان  على  الكورونا، فر�سها  جائحة  تف�سي  حالة  "يف  قال  لكنه 

اأكد  ال�سامل".لكنه  احلجر  لفر�ص  �سن�سطر 
ل  حاليا  العا�سمة  يف  امل�سجلة  الأرقام  اأن  اأي�سا 

ت�ستدعي فر�ص حجر الكلي".

ريا�سي تربع بـ50 مليون كمامة
مرة  للتاأكيد  املنا�سبة،  ال�سحة  وزير  ا�ستغل  و 
 ، ا�سمه  ذكر  رف�ص   ، ــارًزا  ب ريا�سًيا  اأن  ــرى  اأخ
و�سائل  من  مليون   50 بـ  تربًعا  قريًبا  �سري�سل 
حجم  مــن  تفك  اأن  �ساأنها  مــن  التي  احلماية 
املنتجات  مــن  الــنــوع  ــذا  ه مثل  على  ال�سغط 
الوقاية،  و�سائل  عن  حديثه  يف  و  الطبية. 

ــايل  احل ــزون  ــخ امل ـــاأن  ب ــوؤول  ــس ــ� امل ذات  ك�سف 
 11 مــن  بــاأزيــد  يقدر  الكمامات  مــن  للجزائر 
مليون، م�سريا اإىل اأن كل الطلبيات مت تلبيتها. 
اليومية  مالحظاته  خالل  من  الوزير  اأكد  كما 
باأقنعة  اجلزائريني  جميع  جتهيز  �سعوبة  اأن 
اأنه  اإىل  اأ�ــســار  ــه  اأن اإل  م�سكلة،  تطرح  واقية 
الأقنعة  لهذه  املجاين  التوزيع  توفري  �سيتم 
املطلوبة  الكبرية  الكميات  ا�ستالم  مبجرد 
منها.   و ا�ستعر�ص وزير ال�سحة القرارات التي 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اتخذها 
يف اليوم ال�سابق يف �سبيل اإ�سالح معمق للنظام 

من  العديد  الوزير  يخفي  الوطني.و  ال�سحي 
موؤ�س�سات  جميع  يف  لوحظت  التي  الإخفاقات 
لنتقادات  تعر�ست  التي  و   ، ال�سحية  الرعاية 
�سديدة من املواطنني و العاملني ال�سحيني ككل.

املّلح"،  و  "الأ�سا�سي  الإ�سالح  هذا  يتم  وريثما 
"احلكومة اجلديدة ملتزمة  اأ�سار الوزير اإىل اأن 
بــدرء اأكــرث الأمـــور اإحلــاحــا من خــالل حترير 
الو�سائل التي تعترب ذات اأولوية، ول �سيما تلك 
 ، امل�ست�سفيات  يف  املر�سى  لراحة  تكر�ص  التي 
الأمــومــة،  مب�سالح  اأف�سل  ا�ستقبال  اأجــل  من 
ال�ستعجالت  خلدمات  �سامل  تنظيم  ــادة  واإع

ملر�سى  العالج  ظروف  حت�سني  اإىل  بالإ�سافة   ،
ل�سالح  جديدة  عالج  مراكز  واإن�ساء  ال�سرطان 

هوؤلء املر�سى".

�لوكالة �لوطنية لالأمن �ل�سحي هي 
هيئة مر�قبة وحر��سة  

وفيما يتعلق بالإن�ساء املقرتح للوكالة الوطنية 
بتنظيم  خا�ص  ب�سكل  املكلفة  ال�سحي،  لالأمن 
 ، البلد  يف  ال�سحية  الرعاية  هياكل  جميع  اأداء 
اأ�سا�سا  مكلفة  مراقبة  هيئة  اأنها  الوزير  اعترب 
املتخذة  الــقــرارات  جميع  �سحة  من  بالتحقق 
�ستكون  اأنها  ال�سحي.واأ�ساف  النظام  ل�سالح 
جميع  عــن  التنبيه  على  "حار�ص"  مبثابة 
ال�سحية  املنظومة  ل�سالح  املتخذة  الــقــرارات 
يف  بــوزيــد  بــن  ــال  وق عليها.  وامل�سادقة  ككل 
و�سعت  املدنية  اخلــدمــة  اأن  حديثه  معر�ص 
  30 مــن  لأكـــرث  وبقيت  ا�ستثنائية  لو�سعية 
الأطباء  �سيجعل  التحفيز  اأن  اإىل  م�سريا  �سنة، 
الداخلية. للوليات  اإرادتهم  مبح�ص  يتجهون 
باأن  ال�سحة  الــوزيــر  ــاد  اأف ال�سياق،  نف�ص  ويف 
م�ساعفة الأجر ملن يختار العمل يف اجلنوب اأمر 
بالن�سبة  الطب  كلية  دخول  اأن  موؤكدا  منطقي، 
لأبناء اجلنوب �سيكون مبعدل 14 من ع�سرين.
الأف�سل  من  فاإنه  بوزيد  بن  الوزير  وبح�سب 
و�سع  عو�ص  جهوية  اإ�ست�سفائية  م�سالح  اإن�ساء 

م�ست�سفيات كربى ببع�ص املناطق فقط. 

من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  قوات  متكنت   
كمية  وا�سرتجاع  اإرهابيني   3 على  الق�ساء 
عمليتني  يف  الـــذخـــرية،  و  الأ�ــســلــحــة  ــن  م
و  الدفلى  عني  وليتي  من  بكل  متفرقتني 
�سكيكدة، ح�سب ما اأورده ام�ص  الثالثاء بيان 
لوزارة الدفاع الوطني. و اأو�سح ذات امل�سدر 
ق�ست  الإرهـــــاب،  مكافحة  ـــار  اإط "يف  اأنـــه 

يوم  م�ساء  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة 
 )02( اإرهابيني  على   ،2020 اأبريل   13 اأم�ص 
ببلدية  ومت�سيط  بحث  عملية  اإثــر  اثنني 
طارق بن زياد، ولية عني الدفلى/ن.ع.1. 
اإىل  اأف�ست  متوا�سلة  لتــزال  التي  العملية 
نوع  من  ر�سا�سني   )02( م�سد�سني  ا�سرتجاع 
نوع  من  خفيف   )01( ور�سا�ص  كال�سنيكوف 

ال�سنع  تقليديتي   )02( وقنبلتني   RPK
نــظــارات  و)03(  ـــرية  ذخ ـــازن  خم و)06( 
و  اأخرى".   اأغرا�ص  اإىل  بالإ�سافة  ميدان، 
يف ذات ال�سياق، ق�ست مفرزة اأخرى للجي�ص 
اإرهابي  على  اأم�ص  "ليلة  ال�سعبي  الوطني 
جامع  مبنطقة  كمني  خــالل  خطري   )01(
�سكيكدة/ن.ع.5،  ولية  بالقل،  اخلناق  دي 

نوع  من  ر�سا�سا   )01( م�سد�سا  �سبطت  فيما 
وقنبلة  ذخرية  خمازن  و)03(  كال�سنيكوف 
قيادات  باأحد  الأمر  يتعلق  و  يدوية.   )01(
بولقرون  امل�سمى  الإرهــابــيــة  اجلــمــاعــات 
التحق  والــذي  �ــســرار+،  +اأبــو  املكنى  خالد 

باجلماعات الإرهابية �سنة 1995".
ق/و

اأم�ص  للفتوى،  الــوزاريــة  اللجنة  َق�ست 
اأو  امل�ساب  اإخفاء  جــواز  بعدم  الثالثاء، 
مثل  ُمــعــد  مبــر�ــص  اأقــربــائــه  اأو  معارفه 
لها  بيان  يف  �سددت  و  "كورونا"،  فريو�ص 

الت�سريح  �سرورة  على  الثالثاء،  اأم�ص 
لذلك للجهات املخت�سة، و المتثال للحجر 
هذا  يف  وقالت  العالج،  اأ�سباب  و  ال�سحي 
ال�سدد "و عليه فاإن من تكتم على مر�سه و 

ت�سبب يف نقله اإىل غريه، فهو اآثم �سرعا، 
تكتم  و  املر�ص  بهذا  باإ�سابته  علم  ومن 

عليه فهو م�سارك له يف الإثم.
ق/و

ــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة لــلــفــتــوى،  ــرم ح
ام�ص  الدينية،  ال�سوؤون  لــوزارة  التابعة 
معد،  مبر�ص  امل�ساب  يقوم   الثالثاء،ان 
مر�سه،حيث  باخفاء  "كوفيد19"  مثل 
واأقربائه  ملعارفه  ول  للم�ساب  يجوز  ل 
ويجب  باملر�ص،  اإ�سابته  اإخــفــاء  �سرعا 
املخت�سة،  للجهات  بــذلــك  الت�سريح 
واأ�ــســبــاب  الــ�ــســحــي  للحجر  ــال  ــث ــت والم
بيانها  يف  الفتوى  جلنة  العالج.وقالت 
مر�سه  عــن  تكتم  حتوز:"من   10 رقــم 
وت�سبب يف نقله اإىل غريه فهو اآثم �سرعا، 
من علم باإ�سابة هذا املري�ص وتكتم عليه 
ذاته،  ال�سياق  الإثم".ويف  يف  م�سارك  فهو 
مع  التعاون  �ــســرورة  اإىل  اللجنة  دعــت 
الوعي  لن�سر  الدولة  يف  املخت�سة  اجلهات 
�سفافية  يف  جميعا  املجتمع  اأفـــراد  بــني 
اأجل ن�سر ثقافة تبليغ امل�سالح  تامة، من 
املخت�سة عن هذا املري�ص اخلطري املعدي 

من طرف اأ�سحابه اأو معارفه.وترى جلنة 
اأ�سحاب الوظائف  اأنه يتعني على  الفتوى 
التجار  و  ال�سناعات  و  والن�ساطات  املهن  و 
وغري ذلك، مما تتوقف عليه �سروريات 
يــلــتــزمــوا  اأن  حــاجــاتــهــم  و  ــني  ــن ــواط امل
يعترب  ذلك  لأن  واأعمالهم،  بن�ساطاتهم 
ي�ستحق  الــتــي  العينية  الــواجــبــات  مــن 
تاركها  وي�ستحق  الثواب،  و  الأجر  فاعلها 
عزوجل".كما  اهلل  مــن  والعقاب  الــلــوم 
"موا�ساة  دعت الراأي العام يف اجلزائر اإىل 
م�سابهم"،  يف  واأ�سرهم  املوتى  عائالت 
ــاء  وب ب�سبب  "املوتى  اأّن  اإىل  مــ�ــســرية 
�سّلى  الّنبّي  ّنة  ب�سُ تاأ�سًيا  �سهداء،  كورونا 
هداء  "ال�سُّ قــال:  ــذي  اّل و�سّلم  عليه  اهلل 
والغريق،  واملبطون،  املطعون،  خم�سة: 
اهلل"  �سبيل  يف  وال�ّسهيد  الهْدم،  و�ساحب 
اللجنة  وم�سلم".ولفتت  البخاري  رواه 
اهلل  بف�سل  ي�سل  ال�ّسهيد  "اأجر  اأّن  اإىل 

حماية  ال�سحي  باحلجر  التزم  َمــن  اإىل 
معاًفا،  ا  حيًّ بقي  ولــو  ولــغــريه،  لنف�سه 
لقول الّر�سول �سّلى اهلل عليه و�سّلم 'لي�ص 
بيته  يف  فيمُكث  الطاعون،  يقع  رجل  من 
ما  اإّل  ُي�سيبه  ل  اأّنه  َيعلم  ًبا  ت�سِ حُمْ �ساًرا 
كتبه اهلل له اإّل كان له مثل اأجر ال�ّسهيد' 
اللجنة  بيان  اأحمد".واأ�ساف  الإمام  رواه 
املا�سية  ال�ّسنوات  يف  العادة  جرت  "لِئن 
ي�ستفيد  اّلتي  رم�سان  موائد  بتنظيم 
اإميانًيا  روحًيا  ا  جــوًّ وُت�سفي  املعون  منه 
للمجتمع،  جميلة  تكافلية  لوحة  وتر�سم 
املتعلقة بوباء  فاإّن الظروف ال�ستثنائية 
ل هذه ال�سنة دون تنظيم  كورونا قد حتوَّ
"ولكن  وتابع  الرم�سانية".  املوائد  تلك 
دون  حتــول  اأن  ينبغي  ل  الــظــروف  هــذه 
وموا�سلة  املعروف  �سنائع  يف  ال�ستمرار 

التكافل".
لوؤي ي

-   وقال �أن ما مت ت�سخريه ب�سفة ��ستعجالية �سمح بال�سيطرة على �لو�سع �ل�سعب
ك�سف وزير �ل�سحة و �ل�سكان و �إ�سالح �مل�ست�سفيات �لربوفي�سور عبد �لرحمن بن بوزيد �أم�س يف ت�سريحات خ�س بها �لقناة �الذ�عية �لثالثة �لناطقة بالفرن�سية 

تطور�ت جائحة فريو�س كورونا يف �جلز�ئر.

اأن  مورا�سكو  ميخائيل  الرو�سي  ال�سحة  وزيــر  اأعلن 
امل�سابني بفريو�ص  �سركة رو�سية ابتكرت دواء لعالج 
قريبا.  �سيبداأ  الدواء  اختبار  اأن  اإىل  م�سريا  كورونا، 
الرو�سي  الرئي�ص  مع  اجتماع  خــالل  الــوزيــر  قــال  و 
رو�سية  "�سركة  اإن  الثنني،  اليوم  بوتني  فالدميري 
ابتكرت دواء اختربه زمالوؤنا يف عدد من الدول... و 
قد مت اإنتاج الدفعة الأوىل منه لالختبارات الطبية". 
"نحن بانتظار تقدمي الوثائق من اخلرباء.  و اأ�ساف: 
الأبحاث  نتائج  تقييم  �سيتم  ق�سرية  فرتة  وخــالل 
الأولية". و اأكد اأن الختبارات الطبية �ستبداأ بعد 10 
اأو 12 يوما. يذكر اأن عدد امل�سابني بفريو�ص كورونا يف 
رو�سيا بلغ اأكرث من 18 األف �سخ�ص، وتويف 148 �سخ�سا.
حممد علي

�سجاعة  على  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأثــنــت 
ممر�سة  وهي  عــزوق،  كرمية  الطبية  املراقبة 
املراأة  هذه  املنظمة  وَحيت  القطار،  مب�ست�سفى 
اجلزائرية ال�سجاعة التي تواجه وباء "كورونا" 
منذ  ذكــره،  ال�سالف  امل�ست�سفى  يف  ب�سالة  بكل 

حوايل 25 عاما.
ق/و

ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  اأم�ص  ك�سف 
اجلزائر  يف  كورونا  وبــاء  تف�سي  ومتابعة 
جديدة  اإ�سابة   87 ت�سجيل  فــورار  جمال 
  2070 اإىل  العدد  لريتفع  كورونا  بفريو�ص 
بتقنية  تاأكيدها  مت  ولية   47 عرب  حالة 
الإجــمــايل  الــعــدد  ــع  ــف وارت اأر.    �سي  بــي 
كورونا  بفريو�ص  الإ�سابة  جراء  للوفيات 
ما ك�سف  326 وفاة، ح�سب  اإىل  اجلزائر  يف 
ومتابعة  ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق 
التي  الأرقـــام  وح�سب  كــورونــا.  فريو�ص 
ــدث يــالحــظ  ــح ــت كــ�ــســف عــنــهــا نــفــ�ــص امل
اليومي للوفيات  انخفا�ص طفيف يف العدد 
�ساعة   24 ـــالل  خ وفــــاة   13 بــتــ�ــســجــيــل  

الأخرية.
العدد  ارتفع  املوؤكدة،  احلالت  يخ�ص  فيما 
 87 ت�سجيل  بــعــد   2070 اإىل  الإجــمــايل 

اإ�سابة موؤكدة جديدة.
 691 اإىل  ارتفعت  فقد  ال�سفاء  حالت  اأما 
خ�سع  بينما  جديدة  حالة   90 تعايف  بعد 
2890. ولرفع  للعالج الربوتوكول اجلديد 
ــرب اجلــهــوي  ــخ حـــالت الــكــ�ــســف دخـــل امل
ر�سميا،  بعنابة،  كورونا،  فريو�ص  لتحاليل 
التجارب  مرحلة  جناح  بعد  اخلدمة،  حيز 
الأولية. و�سي�سمح املخرب، بتطوير عملية 
اجلهة  م�ستوى  على  والتحاليل  الفحو�ص 

للبالد. ال�سرقية 
لوؤي ي

وزير �ل�سحة �لرو�سي 
يعلن عن �بتكار دو�ء 
لعالج فريو�س كورونا

منظمة �ل�سحة �لعاملية 
تثني على �ملمر�سة 

�جلز�ئرية كرمية عزوق

تر�جع ملحوظ يف عدد 
�لوفيات �إىل 13 حالة

الثالثاء،  اأم�ص  �سوناطراك،  �سركة  نفت 
اجلرائد  اإحــدى  ن�سرته  ما  قاطع  ب�سكل 
عامل   300 و�سع  بخ�سو�ص  الوطنية، 
يف  ــا،  ــه ل الــتــابــعــة  ب.ر.ن،  �ــســركــة  يف 
اأحــد  اإ�سابة  بعد  �سحي  حجر  و  عزلة 
و   .”19 “كوفيد  بــفــريو�ــص  زمــالئــهــم 
تنفي  اإنها  بيان  يف  “�سوناطراك”  قالت 
التي  املعلومات  قاطع  ب�سكل  �سوناطراك 
عــددهــا  يف  وطــنــيــة،  ــدة  ــري ج ن�سرتها 
والــتــي   ،2020 ــل  ــري اف  12 يف  ــادر  ــس ــ� ال
مفادها انه: “مت و�سع 300 عامل ينتمون 
ملجمع  الــتــابــعــة  ب.ر.ن،  �ــســركــة  اإىل 
بعد  �سحي  حجر  و  عزلة  يف  �سوناطراك، 
“كوفيد  بفريو�ص  زمالئهم  اأحد  اإ�سابة 

.”19
ق.ج

�سوناطر�ك تنفي
 و�سع 300 عامل يف 

�حلجر �ل�سحي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

